KORNYT – november 2005
Fra formandens skrivebord.
Så er det snart længe siden at I vores
læsere af Nyhedsbrevet har hørt om, hvad
der rører sig i koret. Det skyldes jo blandt
andet en lang og velfortjent sommerferie
til Lone og pigerne. Efter et forår med en
del aktiviteter sluttede sæsonen af med en
meget travl maj og juni måned. Mange af
pigerne gik til eksamen samtidig med at
de skulle indspille Cd i Zionskirke.
Desuden var det på det tidspunkt,
sommeren kom, så det blev en travl, varm
og hektisk tid. Vi prøvede, at servicere
dem lidt med diverse spiselige ting, og her
var vi så heldige, at Bager Max sagde ja
til at sørge for levering af kage nogle af
dagene. Det hjælper altid med noget sødt
når trætheden melder sig. Indspilningen
resulterede i en fantastisk flot jule-cd, som
vi glæder os meget til at præsentere på
Konservatoriet den 21. nov. kl. 17. Her
vil koret synge nogle få numre fra Cd’en.
Desuden vil vi servere et lille glas,
samtidig med at det vil være muligt at
købe Cd’en og denne dag til en favorabel

pris. Vi håber at rigtig mange af korets
sponsorer og andre interesserede vil glæde
os ved at møde op denne dag. Allerede nu
er det muligt, at gå ind på korets
hjemmeside:
www.konservatorietspigekor.dk
og høre nogle uddrag fra Cd’en.
God sæsonsafslutning
Den 12. juni sluttede vi så sæsonen
endeligt af med en dejlig sommerkoncert.
Vi er glade for, at der kom så mange
tilhørere, men håber, at endnu flere
sponsorer vil deltage næste sommer. Dette
da det er en af vores måder, at sige jer
tusind tak for jeres støtte, som koret er
meget afhængig af, for at bevare den
kvalitet og det ambitionsniveau der er
nødvendigt, hvis man gerne vil være med
blandt de bedste.
Den nye sæson
Midt i august var alle så klar til korets 23.
sæson. Her fik vi sagt velkommen til Jade,
Trine, Mie, Olivia, Marie Louise, Sandra

og Sofie, der alle havde været så dygtige
at de klarede Lones skrappe krav for at
kunne være med i Pigekoret. Alle har de
dog også deltaget i korskolen og her lært
en masse, der har gjort dem klar til det til
tider hårde liv i Pigekoret. Først i sept. var
vi på en rigtig hyggelig ryste sammen tur
til RAGU-KU i Oksbøl, hvor der både
blev tid til rundboldspil, bagning af
snobrød og ikke mindst sang og
bevægelse under instruktion af en
koreograf fra København.
Sæsonens første koncert har også allerede
fundet sted, da koret var i Simon Peters
Kirke, Kolding og lavede en meget
vellykket koncert den 18. sept.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er netop afholdt.
Mange forældre meldte sig denne aften til
korets forskellige udvalg og flere stillede
op til bestyrelsen. Det er netop denne
opbakning fra forældrene, der gør det
muligt at drive korets fremad hele tiden.
Som altid var det dejligt, at så mange
forældre mødte op og deltog i en hyggelig
aften,
hvor
vi
udover
selve
generalforsamlingen også fik døbt de nye
kormedlemmer, hvilket de alle klarede
flot. Dåben blev foretaget af Katrine og
Katrine og var i år utrolig morsom og
kreativ. Samtidig blev aftenen også brugt
til at informere om næste års store projekt;
Deltagelse i korolympiaden i Xiamen i
Kina i juli 2006. Dette er noget vi vil
fortælle meget mere om, både på korets
hjemmeside og her i Nyhedsbrevet,
efterhånden som vi får turen helt planlagt.
Tilslut vil jeg minde jer alle om Pigekorets
traditionsrige julekoncert i Zions Kirke
søndag den 11. dec. Kl. 16.00
Jill Jørgensen

Dejlig er Jorden
…Og dejlig er julen. Derfor har koret,
efter lang tids overvejelse, efterspørgsel

og forberedelse, lavet en jule-cd med alle
af julens mest elskede traditionelle salmer,
plus en række af vores egne rytmiske
favoritter. Resultatet: En fuldendt jul! Jeg
tror ikke, at jeg er den eneste, som
kommer til at sætte netop denne cd på
hver dag i december, for at komme i den
rette stemning.
Selve indspillingen
Vi tog 4 dage om at indspille, og det var
ikke alt sammen lutter lagkage. For når
man har en perfektionistisk korleder og en
ligeså
streng
lydmand,
så
skal
koncentrationen være på sit højeste, men
opgaven var ikke koret for svær, trods
larm fra lastbiler og motorcykler. Koret
klager nemlig aldrig over at få lov til at
synge en julesang eller to, selvom det var
juni måned, blændende solskin og vi stod
inde med salmer på hjernen. Juleprogrammet er, for mit og mange andres
vedkommende, nemlig et af årets bedste,
og derfor stråler cd’en af glæde, varme og
hyggelige timer og kan kaldes julens
bedste cd!
Katrine Nørgaard Henriksen

Raguko
Fredag den 9. september 2005 tog vi på
kortur. Vi mødtes som sædvanlig på
konservatoriet, i dagens anledning kl.
16.30.
Denne gang gik turen til byernes by,
Oksbøl, hvor vi skulle på en velfortjent
hygge tur, som belønning for det hårde
slid med jule-cd'en. Efter aftensmaden fik
vi en lektion i dansekunsten: lancier, som vi efter sigende havde meget talent
for (host, host - not)!! Senere hen ad
aftenen blev det til bål hygge og
fællessang af gamle kor-slagere.
Hekse og elverdronninger
Det næstepunkt på vores weekendprogram
var mødet med Kirsten, der havde to

sange om hekse og elverdronninger med,
som vi skulle lære koreografi til. For,
hvem kan tage på kor-tur uden at synge.
Da vi skulle komme med forslag til
koreografi til heksesangen, kunne alle,
men især Lone brillere med sjove påfund
og underlige ansigtsudtryk. Men efter et
par timers hårdt slid og en masse grin blev
klokken elleve og dansen stoppede.
Næste dag vågnede vi op til en dejlig
morgenmad med alt hvad hjertet kunne
begære, derefter gik vi videre med dansen
og sangene. 2 timer senere blev vi enige
om at spille rundbold, boldtræet var godt
nok meget lille, men rundbold fik vi da
spillet. Så var det tid til frokost og derefter
skulle vi hjem. Vi sagde farvel til Kirsten
og sang den sidste “let mælk, tykmælk,
leverpostej” sang, hvorefter vi kørte hjem.
Katrine Lohmann Jensen

deres imponerende hus ikke langt fra
Hareskoven. Vi fik serveret en ordentlig
grydefuld Chili con Carne, homemade, for
til slut at synge et lille udpluk af vores
yndlingssange arrangeret af Høybye,
blandt andet ’Jeg gik mig ud en
sommerdag’. Selvom vi nød det gode
selskab, og næsten ikke kunne røre os af
mæthed, kom tiden hvor vi skulle hjem til
Esbjerg, så vi sagde alle pænt farvel, og
rejste hjem med håbet om, at kvaliteten af
cd’en kommer til at være lige så høj som
humøret i studiet var.
Line Rømer Poulsen

Lysvår
Da oktober måned nærmede sig, var det
ikke kun efterårsferien kor-u glædede sig
til, for lige rundt om hjørnet lurede
lysvåren. Nu er det ikke fordi vi piger er
dårlige til at regne, eller nærer illusioner
om dobbelt forår, nej vi var simpelthen
blevet inviteret til København for at
indspille værket ’Lysvår’ for John Høybye
i hans studie i Vanløse. Koret ankom
fredag
eftermiddag,
efter
mange
forsinkelser, og allerede kort efter
begyndte vi at indspille. Høybyes studie
var helt fænomenalt, og vi var vidst alle en
smule benovede over at få lov til at stå
med hovedtelefoner på foran mikrofonerne. Om aftenen skyndte vi os alle
sammen hjem for at knalde brikker så vi
ville være friske til lørdagens strabadser.
Indspilningerne gik dog nemt og
smertefrit, og vi sluttede dagen af med at
besøge Høybye og hans kone (og næsten
Krumme, havde han bare været hjemme) i

Dejlig er jorden
Salmer og sange til julen
***
Mandag den 21. november
kl. 17 præsenterer Pigekoret
sin jule-cd i Konservatoriets
koncertsal.
Her vil koret synge nogle af
sangene og koret er vært
ved en lille reception, hvor
cd’en kan købes til en meget
favorabel pris:
1 cd for 80.5 cd’er for 350.- (70.-/stk.)
10 cd’er for 600.- (60.-/stk.)
normalprisen er 100.-/stk.
***
Alle er velkomne!

Aktivitetskalender:
21/11
27/11
4/12
8/12
11/12
22/12

Præsentation af Jule-cd i
konservatoriets koncertsal
kl. 17
Koncert i Bording kirke kl.
16
Koncert i Skjern kirke kl.
16
Koncert i Nørrelandskirken, Holstebro kl. 19.30
”De Ni Læsninger” i Zions
Kirke kl. 16
Underholdning ved Vikings
julefest for ansatte kl. 13.30

En stor tak til pigekorets
fadderskabs-sponsorer:
Advokatfirma Dahl, Koch & Boll
Advokatfirma Kirk Larsen & Ascanius
Anlægsgartner Loklindt
ART - Aktiv Rengøring og Totalservice
Bager Max
Bernina
BG-Bank, Kongensgade
BHM TRYK ApS
Bo Bedre, Strandby Plads
City Guld, Kongensgade
DAI-Gruppen
Dansk piano import
De Blå Busser
DK Benzin, Sædding Ringvej
Ekspres Trykkeriet
Esbjerg Dentallaboratorium
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
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
Steff Byg A/S
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:
Ribe Amt, Amtsmusikudvalget
Claus Sørensens Fond
De Frie Erhvervs Investeringsfond i
Esbjerg
Esbjerg Fonden
Esbjerg Kommune
Grundtvigskirkens menighedsråd

