KORNYT – maj 2005
Lones leder
Da dette blad har til formål er at holde
alle jer – vore gode venner af koret –
orienterede om både større og mindre
begivenheder i sæsonens forløb, er det
denne gang med et lidt langt tilbageblik til julemånedens aktiviteter.
Koret var som vanligt rundt i Jylland
og lavede flere koncerter i nov./dec.
Stærkest i erindringen står den særdeles vellykkede ”De Ni Læsninger”
sammen med Esbjerg Ensemble i
Zions Kirke. Hvor er det skønt at så
mange bakker op om vores julekoncert, at Zions’ nærmest er propfuld.
Der er tit nogle som har efterspurgt en
jule-cd med pigekoret. Netop denne
koncert var udslagsgivende til, at vi nu
har besluttet os for at indspille noget af
den julemusik vi laver med Ensemblet,
samt kendte og elskede salmer i øvrigt.
Koret er i rigtig god form lige nu, så

når varmegraderne stiger i maj-juni vil
vi i koret så ønske hinanden glædelig
jul! Vi håber naturligvis at resultatet
bliver rigtig smukt og godt og værd at
lytte til i mange jul’ fremover.
Måske kan cd’en inspirere jer sponsorer til en god julegaveidé til jeres
ansatte. I hvert fald vil I få mulighed
for at opnå gode mængderabatter.
I slutningen af februar modtog vi
Sankt Annæ Pigekor her i Esbjerg og
14 dage senere mødte vi igen vore
venner på Sangskolen i Valby. Claus
Vestergaard Jensen, som er korets dirigent, tog for ca. et år siden initiativ til
at vi skulle lave denne udveksling,
hvor vi ud over at logere hos hinanden
skulle afholde fælles koncerter.
D. 26. feb. fyldte et talstærkt publikum
igen Zions Kirke. Her sang hvert kor
sin egen afdeling og sluttede med at
danne ét stort 90-pigers kor som

rundede koncerten af på smukkeste
vis. Jeg vil gerne benytte denne
lejlighed til at rette en stor tak til
organist Ole Harkjær Jensen og øvrige
ansatte ved kirken for deres trofaste
velvilje overfor vort kor. Fra vores
korformand-Jill skal jeg takke alle jer
værtsfamilier for at det gik så
fuldstændig smertefrit at finde
sengepladser nok til de mange gæster!
På sjællandssiden d. 13. marts lagde
Tåstrup Nykirke hvælvinger til en
ligeså vellykket koncert - afslutning på
en dejlig korweekend hos Sankt
Annæ’erne. Begge begivenheder er
beskrevet andetsteds.
Ind imellem disse to weekends var
Korskolen på besøg hos Midtjyllands
Pigekor (Den Jyske Sangskoles
Pigekor) som de også besøgte ved
samme tid sidste år. Dette års
”Masterclass” blev forestået af den
hollandske korleder for Netherlands
Childrens Choir, Wilma ten Wolde,
som arbejdede med Sangskolens
Pigekor, Jægersborg Kirkes Pigekor
samt vore piger fra Korskolen. Det
blev en lærerig og dejlig weekend hvor
pigerne hyggede sig sammen og nød
stor gæstfrihed hos Herning-værterne.
Fra 1.-3. maj (søndag til aftensmad –
tirsdag morgen) modtog vi det
hollandske super-børnekor som vi
indkvarterede 2 nætter og lavede
fælleskoncert med.
Lone Gislinge

Besøg af Sankt Annæ Pigekor
Endelig oprandt dagen hvor Sankt.
Annæ’s kor skulle besøge provinsen.
Desværre, på grund af snestorm i
Bermudatrekanten kunne de først
”arrivere” om fredagen, hvilket jo var
meget ærgerligt. Gæstekoret afholdt en
koncert
i
Løgumkloster
kirke,
hvorefter de blev hentet i Esbjerg af
deres værtsfamilier.
Lørdag formiddag havde vi fælles
korprøve i konservatoriets koncertsal.
Vi fandt hurtigt ud af at korene
klingede
godt
sammen,
både
musikalsk og socialt. Så kom turens
højdepunkt; shopping i Esbjerg
midtby! Efter et par timer kunne alle
piger mætte og glade begive sig hen
til lydprøve i Zions kirken, hvor
eftermiddagens koncert ville blive
afholdt. Den forløb som vi havde
håbet, super godt! Kirken var stuvende
fuld og efter den vellykkede koncert,
der i øvrigt blev optaget af DR-radio,
tog vi afsked med Københavnerkoret.
Heldigvis var det ikke farvel men på
gensyn, da vi kunne se frem til fjorten
dage senere at mødes i København.
Mia-Maia og Sarah P.

Opvarmning i Fonnesbæk kirke den 10. april i
år

På besøg hos Sankt Annæ Pigekor
Efter en lang men hyggelig køretur,
ankom vi fredag d. 11/3 aften til
København. Vi blev modtaget af gæstfrie værter, mange steder var der glade
gensyn.
Lørdag formiddag blev 50 købelystne
esbjergensere sluppet løs på Strøget.
Det kan næppe overraske nogen
læsere, at det var et hit! Om eftermiddagen lavede vi koncert i Sankt
Jakobs kirke på Østerbro. Der var delte
meninger om kvaliteten af koncerten,
men publikum var tilfredse, og det er
hovedsagen.
Efter koncerten kørte vi til Vesterbro,
”Ankaras Bøfhus”, for at spise. Der
var lagt op til råhygge; snakken gik
højlydt om værtsfamilierne. Den ene
historie var bedre end den anden, vi
tror dog næppe nogen kunne stikke, at
Anna og Line boede hos instruktøren
på ”Krøniken”. Restauranten var
overraskende billig, vi fandt hurtigt ud
af hvorfor. Lone og Gitta, effektive
som de er, fandt hurtigt ud af at tage
imod bestillinger. Den unge tjener
kløede sig i sit sorte hår, og så forvirret
ud, hvorefter han selv gik rundt og tog
imod bestillinger for anden gang. Vi er

vant til lidt af hvert, ingen sure miner
over det.
Da maden endelig kom var det hurtigt
glemt – den var nemlig rigtig god. I
øvrigt havde vi en 18 års fødselsdag at
fejre, så vi var i højt humør. Den
eneste ulempe var, at halvdelen af os
ingen dessert fik, før bussen kom og
hentede os. For Karens skyld var der
desuden bestilt en mavedanser. Hun
blev modtaget med pift, høje hyl og
stående bifald.
Søndag formiddag var alle indbudt til
fællessightseeing med de voksne. Vi
ved ikke om det var Lones mangel på
overtalelsesevne, der gjorde at der kun
var 7 fremmødte, men for os 7 var det
så meget desto mere hyggeligt. Vi var
en tur ude ved det nye operahus, samt
på Glyptoteket.
Da vi havde hentet resten af koret,
kørte vi til Tåstrup for at lave koncert.
Denne gang med vores københavnske
kolleger. Denne koncert var anderledes
vellykket, så vi kunne drage veltilfredse hjem til Esbjerg, med mange
glade minder i bagagen.
Signe B. og Taja

Er man på…………eller hvad?!!

De to billeder på denne side er hentet fra
Pigekorets hjemmeside:
www.konservatorietspigekor.dk
Hjemmesiden er nu næsten færdig. Vi
håber at mange har lyst til at besøge den.

Aktivitetskalender:
12/6
Sommerkoncert i
Konservatoriets Koncertsal kl. 16.00
maj/juni

Optagelser til jule-cd

En stor tak til pigekorets
fadderskabs-sponsorer:
Advokatfirma Dahl, Koch & Boll
Advokatfirma Kirk Larsen & Ascanius
Anlægsgartner Loklindt
ART - Aktiv Rengøring og Totalservice
BERNINA
BG-Bank, Kongensgade
BHM TRYK ApS
Bo Bedre, Strandby Plads
BRIDAL, Storegade
Centerforeningen Sædding Centret
City Guld, Kongensgade
DAI-Gruppen
DANSK PIANO IMPORT
De Blå Busser
DEKO-ART Aps
DK Benzin, Sædding Ringvej

Ekspres Trykkeriet
Esbjerg Dentallaboratorium
Expert Jasper
Falcks Redningskorps A/S
Fanø Autoværksted
Flyttefirma Aarsland A/S
Fru Krista Iversen
Føtex, Smedegade
Gregors Cykler
Hotel Ansgar
Ingvard Christensen I/S
Jyske Bank
Kaj Madsen, slagtermester
Karin og Bo Hansson
Kiropraktisk Klinik, Varde
Kosmetolog Connie Krøyer
KPMG C. Jespersen Revision
Lina Harder Pedersen
Lykkes Udlejning ApS
Malerbutikken Petersen
og Hundebøl

Olesen & Jensen A/S
Pantebrevsfirma Skovsager &
Dalgaard A/S
PriceWaterhouseCoopers
Restaurant Bourgogne
Revisionsselskabet Deloitte
Revisionsselskabet Fl. Andersen
Sportmaster, Esbjerg
Steff Byg A/S
Strandbygades Autoværksted
TripleNine Fish Protein a.m.b.a.
Vest Bolig
Vor Frelsers Sogns Menighedsråd

Pigekoret ønsker at rette en varm
tak til følgende fonde, som har
støttet korets arbejde:
Amtsmusikudvalget i Ribe Amt
BG Bank Fonden i Esbjerg
Claus, Alice & Tage Sørensens Fond
Esbjerg-Fonden
Esbjerg Kommune
Fonden Børnenes Vel
Frimodt-Heineke Fonden
Grosserer Harald Jensen og hustrus fond
Grundtvigskirkens menighedsråd
Lida og Oskar Nielsens Fond
Lions Club Esbjerg Grådybet
Ole Kirks Fond
Oticon
Ruth & Chr. Muff Iversens fond
Viking Life-Saving Equipment A/S

