KORNYT – juni 2008
Fra formandens skrivebord.
Jeg må nok skuffe jer, der havde
glædet sig til at læse om: ”Smukke
engelske katedraler og kirker”, som jo
var sommerens rejsemål.
Bestyrelsen har i marts befundet sig
midt i et stormvejr med Englandsturen
som ”centrum”. Vi har brugt megen tid
på at arrangere rejsen, søge fonde og
undersøgt diverse muligheder i
England. Det samme er tilfældet for
vores kontaktperson i England. Desværre måtte vores værtskor i England
melde fra p.g.a. oversvømmelsesskader, og korlederen havde fået et
andet arbejde. Endvidere skulle vi
betale leje af kirkerne til koncerterne.
MEN, MEN, MEN… det skulle alligevel lykkes for os at tilbyde koret en
fantastisk rejse: Korfestival i Uruguay
d. 8.- 20. oktober for det nuværende

kor samt de piger, der i år har orlov.
Der arbejdes på privat indkvartering de
første par nætter. Derefter begynder
korfestivalen, hvor alt er planlagt fra
arrangørernes side: Koncerter i forskellige byer i Uruguay, transport,
sightseeing, forplejning og overnatning.
Bestyrelsen takker mange gange for
den positive velvilje, vi har mødt trods
ændringen. Både fra forældre, der
måske skulle ændre i deres sommerferieplaner, men også fra fonde, der
har bibeholdt støtten til turen, selv om
den fik et nyt rejsemål. Mange tak for
det.
Forårets koncerter
Årets første koncert var ved Gjesing
Kirkes 25 års jubilæum, d. 27.januar,
hvor pigekoret afsluttede festdagens

program med en varieret og god
koncert.

Besøg fra øst til
vest

D. 7.marts gik turen til Herning, hvor
vi havde den store ære at synge
åbningskoncert til Den jyske Sangskoles ”Masterclass” i direktion af
unge stemmer. Flere af korpigerne var
ikke helt tilfredse med opførelsen
umiddelbart efter koncerten. Ave
Maria gik ikke helt som ønsket. Men
publikum var meget begejstrede for
koncerten, og Lone fik ros af sine dirigentkolleger. Medborgerhuset, Håndværkeren, i Varde var næste sted, hvor
vi sang koncert. Igen en god koncert
med varieret program og uropførelse
af ”Dies ille” komponeret af Frederik
Gislinge med tekster fra Peter Plys.
Det gik godt. Men til koncerten på
konservatoriet d. 23. april i anledningen af Frederik Gislinges 70 års
fødselsdag, hvor alle fire ”Peter Plys”
numre blev sunget gik det hele op i en
højere enhed og gav en super
fantastisk koncertoplevelse for både
sangere og tilhørere – velvalgt til
lejligheden.

Mandag d. 2. juni
kommer der fint
besøg fra øst til
vest,
da
HM
Dronning Margrethe og HKH Prins
Henrik gæster Esbjerg for en stund. Vi
Konservatoriets Pigekor, er dermed
blevet spurgt, om vi vil synge ved et
officielt arrangement i Rådhushallen
for Regentparret, hvilket vi med det
samme sagde ja til, hvilken ære at få
lov til. Alle vi godt 40 piger er meget
spændte på at synge for debutanterne
blandt vores publikumsrækker, men vi
glæder os alle til denne udfordring,
pigerne såvel som Lone. Da besøget på
Rådhuset er forholdsvist kortvarigt, må
vi kun synge 2 danske sange, hvilke vi
dog vil præsentere så yndigt som det er
os muligt på denne forhåbentlig
solskins ventede sommerdag i Esbjerg.
Det bliver under alle omstændigheder,
en dag vi ikke lige vil glemme med det
samme.
Maria Krog-Meyer

Royalt besøg
Næste store oplevelse venter d. 2. juni,
hvor koret er udvalgt til at optræde ved
et officielt arrangement i anledningen
af HM Dronning Margrethe og HKH
Prins Henriks besøg i Esbjerg.
Til slut vil jeg minde om sponsorkoncerten søndag d. 15. juni kl. 19.30
på konservatoriet, hvor vi håber, at
mange
sponsorere
og
andre
interesserede har tid og mulighed for
at nyde den smukke sang fra pigerne,
som vi glæder os meget over, at I
velvilligt støtter.
God sommer til alle. Birgit Wille

Pigekoret fejrer 25-års jubilæum den 4. og
5. oktober 2008.
Ca. 150 gamle og nuværende korpiger
samles denne weekend og der afsluttes
med koncert søndag eftermiddag.
Nærmere information følger.

Oktober,
korfestival…
…og et land i et det
fjerne. Landet hedder
Uruguay og ligger i
Sydamerika. Det har

grænser, som rører Brasilien og
Argentina og en befolkning på 3,3 mil.
mennesker. ”Si, si" og "buenos dias"
er mine gloser, men jeg må hellere
medbringe en spansk parlør, for i
oktober rejser vi mod Sydamerika. Her
skal vi deltage i en international
korfestival, hvor alt lige fra
sightseeing til måltider er organiseret.
Festivalen starter den 11. og slutter
den 19. oktober. I de dage skal vi
synge koncerter rundt i landet og se
alle seværdighederne.
For at kunne deltage skulle vi sende en
nyere indspilning og have det
godkendt fra festivalens side. Straks
gik vi i gang. Tirsdag eftermiddag, til
vores ugentlige korprøve, troppede
Lone og Mogens glade op og havde
indspilningsudstyret parat. Med knips
og klap sang vi vores spanske ”Las
Amarillas”. Nu håber vi bare, at de kan
lide det derovre.
Først var planen, at korrejsen skulle gå
til England i juli måned. Desværre har
England været plaget af oversvømmelser. Familierne, som vi skulle indkvarteres ved, har stadig problemer fra
det. Og uden husly var det svært at
gøre turen mulig. Selvom jeg virkelig

havde glædet mig til at synge i nogle
af Englands fantastiske katedraler, er
Uruguay, blandet med sang og 40
korpiger, noget jeg simpelthen ikke
kan vente med at opleve.
Sofie Meyer

Kære forældre!
På næste side kan I se alle de
sponsorer vi har i koret. Mange af
dem har støttet vort kor i mange år.
Det er vi glade for.
Men vi kan altid bruge nye
sponsorer. Måske har netop I en
arbejdsplads, der kunne være en
mulig sponsor. De støtter et godt
arbejde og de får til gengæld
reklame ved vore koncerter.
Kontakt mig for flere oplysninger
og materiale til mulige sponsorer.
Jeg kan nås på tlf. 7611 5051,
2427 0348, cha@km.dk
Carina Hansson

Her er koret i gang med
at øve ”dansevisen” som
skal
synges
for
Dronningen den 2. juni.

Aktivitetskalender:
♫
2/6
Koret synger to sange ved den
officielle modtagelse af regentparret.
♫
15/6 kl. 19.30: Sponsor og Sommerkoncert i Konservatoriets Koncertsal.
♫
SOMMERFERIE
♫
13/9 kl. 20: Koncert på Esbjerg
Højskole
♫
4-5/10 Korets 25-års jubilæum
♫
8-20/10 Deltagelse i korfestivalen i
Uruguay.
♫
9/11 kl. 16.30: Koncert i Tjæreborg
Kirke
♫
9/11 kl. 20: Koncert i Folding Kirke
♫
29/11 kl. 16: Koncert med Händels
Messias i Grundtvigskirken, Esbjerg
♫
30/11 kl. 16: Koncert med Händels
Messias i Ribe Domkirke
♫
3/12 kl. 19.30: Koncert med Händels
Messias i Zions Kirke, Esbjerg
♫
7/12 kl. 16: De Ni Læsninger i Zions
Kirke, Esbjerg

En stor tak til Pigekorets fadderskabssponsorer for trofast opbakning af korets
arbejde og virke:
♫ Advokafirmaet Kirk Larsen & Ascanius
♫ Anette og Lars Kalvig
♫ Anlægsgartner Loklindt
♫ Bager Max
♫ Bankier- og Vekselererfirma A.O.
Skovsager
♫ BHM Tryk ApS V/Bjarne Mathiesen
♫ City Guld, Kongensgade
♫ De Blå Busser
♫ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
♫ Den Jyske Sparekasse
♫ Ekspres Trykkeriet
♫ Flemming Droob Aps.
♫ Flyttefirma Aarsland A/S
♫ Gitte og Rudolf Vogt
♫ Gjesing Centret, centerforeningen
♫ Gunnar Gregersen A/S Erhvervsudlejning
♫ Hoffmann Esbjerg Holding
♫ Hotel Ansgar
♫ Jyske Bank
♫ Karin & Bo Hansson
♫ KD-selskaberne
♫ Kiropraktisk Klinik, Varde
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♫
♫
♫
♫

KPMG C. Jespersen Revision
Leo Kjærgaard & Søn
Lykkes Udlejning ApS
Malerbutikken Petersen & Hundebøl
Merete og Finn Aalund
Nyt Syn, Esbjerg Specialoptik
Price Waterhouse Coopers
PrintBuying
RealMæglerne Karsten Hansen Aps
Restaurant Bourgogne
Revisionsfirmaet Fl. Andersen
Skoringen
Slagterforretningen Kaj Madsen
Statoil, Sædding Ringvej
Steff Byg A/S
Stereo Studio
TripleNine Fish Protein a.m.b.a
Tøjeksperten Far og Søn
Varmings Boghandel
Vest Bolig
Vor Frelsers Kirke, Esbjerg

Pigekoret ønsker at rette en varm tak til
følgende, som støtter korets arbejde:
♫ Alice & Tage Sørensens Fond/Claus
Sørensens Fond
♫ Augustinus Fonden
♫ Clara Hansens Mindelegat
♫ Esbjerg Fonden
♫ Fanø Sparekasse
♫ Fonden Børnenes Vel
♫ Frimodt-Heineke Fonden
♫ Grundtvigskirken
♫ Grosserer Harald Jensen og Hustrus Fond
♫ IAT I/S
♫ Lida og Oskar Nielsens Fond
♫ Ole Kirks Fond
♫ Ruth og Chr. Muff Iversens Fond
♫ Viking Life-Saving Equipment A/S

Husk sommerkoncerten den
15. juni kl. 19.30 i
Konservatoriets koncertsal.

