KORNYT – juni 2007
Lones Leder
Selvom det er lidt passé, må jeg som den
skrækkelige nostalgiker jeg er, lige binde
en enkelt sløjfe. Det var jo formand Jill,
som fik æren at skrive om jul og nytår og
korbesøg – og jeg véd ikke hvad – så det
være gjort – men – jeg må simpelthen
knytte nogle kommentarer til Vestjysk
Musikkonservatoriums 60 års Jubilæum,
som Pigekoret fik den store ære at åbne
festlighederne for.
Når man som jeg kan fejre 30 års
”jubilæum” for studiestart på konservatoriet, er det klart at jeg stort set kendte
alle som kom og var med denne dag. Kære
”gamle” lærere, medstuderende og elever
kom denne dag fra syd, nord og øst, så det
betød selvsagt meget for mig at få lov at
vise hvad det er vi går og roder med her i
det vestjyske. Pigekoret sang et blandet
program af verdsligt og kirkeligt, nyt og
gammelt, a capella og akkompagneret af
Esbjerg Ensemble. Det var SÅ sjovt – det
er ikke så ofte at man oplever de såkaldte
stjernestunder, - men her var op til flere på
én koncert - og publikum var ellevilde af
begejstring. Aldrig har jeg oplevet at koret
har fået så megen ros – og når det regner

på præsten, drypper det jo som bekendt på
degnen… Tak fordi I gjorde dagen til en
mindeværdig begivenhed for mig!!
Knapt så morsomt
var det da BT, Se og Hør m.v. i det tidlige
forår begyndte at kime mig ned vedr.
Alexandras kommende bryllup og deraf
flg. nedskæringer i protektorater. Desværre blev resultatet, at Pigekoret var et af
de protektorater som er bortfaldet. Det er
rigtig ærgerligt, men vi kan jo kun glæde
os over den positive pr-værdi det har haft i
de forløbne 10 år – samt huske de
lejligheder hvor vi mødte Alexandra og
oplevede det fine menneske hun er. Vi
håber at I kan se bort fra at Alexandra
stadig figurerer på dette Kornyt – men vi
fik lige akkurat fremstillet nye forsyninger
hos trykkeriet umiddelbart før brylluppets
offentliggørelse – og ingen af os går ind
for at smide godt, gedigent papir ud.

En travl måned
Marts måned bød på 3 koncerter.
Koncerten i Gesten Kirke forløb fint – dog
var vi ramt af sygdom i rækkerne, men
publikum var talstærkt og tilsyneladende

meget tilfredse, selvom koret var reduceret med 12 piger.
En af vore gode sponsorer, parret Verena
og Otto Kjærgaard, fejrede rund fødselsdag – indledende med en lille koncert i
Konservatoriets Koncertsal inden festmiddagen i Konservatoriets lokaler. Parret har
gentagne gange støttet koret med flotte
beløb – ikke mindst vor Kinarejse – og det
var derfor en fornøjelse at kunne ”betale”
lidt tilbage med et stort Tillykke i kraft af
pigernes sang. At dømme af Verena’s
efterflg. brev, var det en stor succes hos
gæsterne og en festlig indledning til
festaftenen.
Allerede dagen efter var koret i Sædden
Kirke. Måske er en tradition blevet grundlagt – i hvert fald var det 2. år i træk at
koret sammen med kirkens præst (og
kormor/bestyrelsesmedlem) Carina Hansson, lavede musikgudstjeneste med musik
og tekst tæt forbundet til en helhed.
Desværre svigtede tilstrømningen af
publikum en smule, - vi var dog glade for
de mange korfamilier som bakkede op,
men håber at vi næste gang (?) kan lokke
flere folk af huse. Efterfølgende samledes
publikum i kirkens mødesal og Pigekoret
fortsatte her med lidt underholdning i
mere afslappede rammer.
Fortalte vi nogensinde om den koreanske
dommer i Kina, der inviterede Pigekoret
til korfestival i Sydkorea med efterfølgende tourne. Vi skulle blot selv
financere flybilletten – ellers alt betalt.
Eller om invitationen til Tallin i Estland
med fejring af flag-dagen d. 15. juni? Eller
invitationen til festival i Riga på
anbefaling af Wilma ten Wolde (dirigent
for det nationale børnekor i Holland). Jo,
mange appelsiner er dumpet ned i korets
turban – men man skal jo også passe sin
skole – og specielt eksamener, så vi har
pænt måtte takke nej til disse ærefulde
indbydelser.

Tak
Jeg vil gerne takke alle arbejdende udvalg
– bestyrelsen og alle piger for en god
korsæson. Vi har mange engagementer
foran os i den kommende sæson. – af disse
vil jeg fremhæve 3 opførelser af Händels
Messias sammen med Treenighedskirkens
Drengekor og Vestjysk Symfoniorkester.
Det er et fantastisk værk som vi normalt
ikke har mulighed for at realisere da det er
for blandet kor - dvs. både dame- og
herrestemmer. Med de mange forenede
kræfter håber jeg vi kan lave en rigtig flot
udgave af dette herlige værk. Opførelserne
bliver i Tønder Kristkirke, Ribe Domkirke
og Zions Kirke.
Og så håber jeg naturligvis at I alle hygger
jer hver mandag med gensynet på TV-Syd
af nogle af vore oplevelser på Kinarejsen.
Jeg har fået respons fra rigtig mange
mennesker – også fra andre landsdele,
som interesseret har fulgt korets meritter
og strabadser. Jeg er sikker på at det vil
give en fin PR til koret – noget vi hele
tiden har meget stort behov for. I de
kommende uger planlægger jeg stemmeprøver for piger fra 3. klasse og opefter.
Jeg håber I alle vil være med til at gøre en
stor indsats for at vi får god søgning til
koret – dvs. give mit tlf.nr. 75 12 03 51 til
evt. interesserede piger.
Sæsonen går på hæld. Tilbage er korets
Sommer/Sponsorkoncert i Konservatoriets
Koncertsal søndag d. 10. juni kl. 19.30.
Velkommen!
OPTAGELSESPRØVE:
I Juni måned er der mulighed for at søge
optagelse i Konservatoriets to kor: Korskolen
for piger i 3. - 5. klasse og Pigekoret for piger
i 6. klasse og opefter.
Ring og aftal tid og sted for en lille
stemmeprøve med korets leder Lone Gislinge
på tlf. 75 12 03 51

7 skønne år!
Nu synger jeg så på
sidste vers – bogstaveligt talt!
Jeg har nu gået 7 år i
koret og må desværre stoppe denne
sommer da jeg efter
ferien tager på højskole på Sjælland. Jeg
er dog ovenud lykkelig for, at Lone gav
mig lov til at komme tilbage efter et halvt
års pause hvor jeg var i Australien. Jeg var
ellers stoppet fordi jeg flyttede sydpå, men
lige inden jeg rejste sagde Lone, at hvis
jeg havde lyst var jeg velkommen til at
komme tilbage i koret det sidste halve år,
og det er der selvfølgelig kun et svar til.
Ja, tak! Så januar 2007 stod jeg igen
blandt nye og gamle ansigter i "Den lille
Sal" på Konservatoriet med ansigtet vendt
op mod Lones dirigerende hænder Hvilken fryd at være tilbage.
Måske blev hun lidt blød i knæene da hun
så mig stå og græde halvdelen af den
sidste koncert i Kina, som dengang var
min allersidste. Det var hårdt at tænke på
hvor meget man forlod og hvor meget
koret har betydet for mig. Men alle disse
tanker og følelser får jeg nok endnu
engang når vi synger den sidste sommer
sponsor-koncert i juni.
Koret, Lone og alle de dejlige veninder
jeg har fået igennem 7 år vil betyde meget
for mig når jeg går ud og jeg vil aldrig
glemme denne tid. Alt det vi har været
fælles om hver tirsdag har skabt et unikt
fællesskab som vi ikke kun har glæde af
på Konservatoriet, men som vi alle også
mærker og glædes ved udenfor koret. Det
kendskab til musikkens verden som Lone
har givet os har haft mange indfaldsvinkler; vi har sunget musik fra alle tider
og alle verdenshjørner. Alt lige fra salmer
til ballader til musicalmusik til Melodi
Grand Prix numre til folkmusik til gospel

og masser af folkeviser - ja, jeg har endda
lært at kyle!
Jeg vil gerne sige tak til Lone for 7 skønne
år og tak til alle jer piger for jeres dejlige
ven- og bekendtskaber.
Kærligst Sofie Kondrup

Første år i kor!
Efter et år i koret,
hvor jeg har oplevet
"årets gang", føler jeg
ikke, at jeg er ny
mere. Jeg kender
efterhånden alle mere eller mindre og jeg har hørt de vigtigste historier og er
selv med til at "lave" og fortælle de nye!
Det har været dejligt at blive mødt af
hjælpsomhed og fællesskab, som vi nye
med det samme er blevet en del af.
Rent sangmæssigt har jeg lært rigtig
meget. Her i det første år har jeg måske
ikke bidraget i så stort et omfang, som jeg
forhåbentlig kommer til på sigt. Jeg tror,
jeg rent teknisk er blevet meget bedre til at
synge, og jeg ved, at jeg er blevet endnu
gladere for at synge, end jeg var inden jeg
startede i koret. Koret er simpelt blevet en
del af min hverdag og mit liv.
Jeg har også nået at snuse lidt til kor U, og
det er rigtig spændende, fordi det er så
afvekslende og forskelligartede arrangementer, vi optræder ved.
Jeg glæder mig til mange gode oplevelser,
koncerter og korprøver med koret fremover og en udlandsrejse eller to går jeg
heller ikke af vejen for!
Sigrid

Aktivitetskalender:
10/6
august
14/8
1/12
2/12
4/12
6/12
9/12
13/12

Sommerkoncert i Konservatoriets
Koncertsal kl. 19.30
Besøg af vores kinesiske venskabskor
Sæsonens første korprøve
Händels Messias i Sct. Catharinæ
Kirke, Ribe kl. 16.
Händels Messias i Tønder Kristkirke kl. 16.
Händels Messias i Zions Kirke kl.
19.30
Koncert i Gram Kirke kl. 19.30
De ni læsninger i Zions kirke kl. 16
Musikgudstjeneste og Luciaoptog i
Grundtvigskirken kl. 19

En stor tak til Pigekorets fadderskabssponsorer for trofast opbakning af
korets arbejde og virke:
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Adv. Kirk Larsen & Ascanius
Anlægsgartner Loklindt
ART Aktiv Rengøring & Totalservice
Bager Max
Bankier- og Vekselererfirma A.O.
Skovsager A/S
Bernina
BG Bank
BHM Tryk ApS V/Bjarne Mathiesen
City Guld
DAI Arkitekterne
DanCopter A/S
Dansk Piano Import
De Blå Busser
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
DK-Benzin Sædding Aps.
Ekspres Trykkeriet
Flemming Droob
Flyttefirma Aarsland A/S
Foot Step
Fru Krista Iversen
Gitte og Rufolf Vogt
Gjesing
Centret
Markedsføringsforeningen
Gunnar Gregersen A/S
Hoffmann Esbjerg Holding
Hotel Ansgar
Hotel Britannia
Ingvard Christensen I/S

♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫

♫

Jill and Joy
Jyske Bank
Karin og Bo Hansson
KD-selskaberne
Kiropraktisk Klinik, Varde
KPMG C. Jespersen Statsautoriserede
Revisorer
Leo Kjærgaard & Søn
Lykkes Udlejning ApS
Malerbutikken Petersen og Hundebøl
Merete og Finn Aalund
Nyt Syn, Esbjerg Specialoptik
PricewaterhouseCoopers
PrintBuying
RealMæglerne V/ Karsten Hansen
Restaurant Bourgogne
Revisionsselskabet Flemming Andersen
Slagterforretningen Kaj Madsen
Steff Byg A/S
Stereo Studio
TripleNine Fish Protein a.m.b.a
Varmings Boghandel ApS
VestBolig
Vor Frelsers Kirke

Pigekoret ønsker at rette en varm tak til
følgende, som støtter korets arbejde:
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Alice & Tage Sørensens Fond/Claus
Sørensens Fond
Augustinus Fonden
Carlsbergs Mindelegat
Esbjerg Fonden
Esbjerg Kommune
Fanø Sparekasse
Fonden Børnenes Vel
Frimodt-Heineke Fonden
Grundtvigskirken
Harald Jensen og Hustrus Fond
IAT I/S
Junior Chamber, Esbjerg
Lida og Oskar Nielsens Fond
Ole Kirks Fond
Oticon Fonden

♫

Ruth og Chr. Muff Iversens Fond

