KORNYT – december 2009
Og atter skal det blive Jul..
af Lone Gislinge
Stjerne på sø og strand klart skal du
skinne… Ingen jul og ingen julekoncerter
uden denne skønne sang. Og med denne også mange andre gode gamle smukke
julesalmer og sange som bare må
inkluderes i årets juleforberedelser. Vi er i
koret, - har allerede været det et godt
stykke tid, fuldstændig fokuseret på at
blive klar til årets mange julekoncerter.
Det er en tid med megen nostalgi, men
også ”turbo” på, da rigtig mange gerne vil
engagere Pigekoret til en koncert. Som
korleder har jeg fulgt prognoserne for
influenza-epedemien og håber – og
krydser fingre for at den vil tage vejen
udenom Esbjerg og omegn. For så er der
kun tilbage at glæde sig til koncerter med
mange tilhørere og hyggelig stemning
rundt omkring i det ganske land – ikke
mindst vore egne traditioner i Esbjerg med
Lucia-musikgudstjeneste i Grundtvigskirken og De Ni Læsninger i Zions Kirke
sammen med Esbjerg Ensemble.
Øv, cd’en bliver ikke færdig til jul..
Startskuddet for denne sæson blev i år et
par arbejdsomme weekends, hvor 20082009 koret i Sædden Kirke indspillede det
materiale, som skal blive til korets nye cd

med dansk musik. Desværre bliver det
ikke til årets julegave – jeg har ikke haft
den fornødne tid til at redigere indspilningerne sammen med vores producer
Viggo. Jeg håber at vi kan lave en ”cdrelease” i det tidlige forår – så I må alle
tænke kreativt omkring gode gavemuligheder, så vi kan starte med et godt
salg!
Generalforsamling, goddag og farvel
Vi kunne til årets generalforsamling byde
velkommen til 13 nye piger i Pigekoret:
Mia, Stephanie, Julie, Frederikke D-B,
Maja, Frederikke H., Cecilie, Kisaya,
Anne, Karen Marie, Sophie, Astrid og
Mai. Vi håber de vil få rigtig mange år og
gode oplevelser med koret – foreløbig gør
de det rigtig godt!
14 piger stoppede i koret – mange for at
starte studier i andre byer. At få lov at
følge de fleste af disse piger i så mange år,
- at lære dem at kende fra de første spæde
toner til de med deres

Husk julekoncert ”De Ni Læsninger”
søndag den 13. december kl. 16 i Zions
Kirke, Esbjerg

dejlige musikalitet og stærke personligheder udvikler sig til korsangere man slet
ikke vil undvære – er et utroligt
privilegium. Tak for en fantastisk indsats
– og tak til forældrene som har været
trofast publikum, værtsfamilier ved
korbesøg, kagebagere, ”tanter” i koret,
transporteret pigerne, indgået i udvalgsarbejde og m.m. – i det hele taget bakket
deres piger op i interessen for at synge i
kor.
En stor, varm tak til Birgit Wille, for
hendes store indsats som formand for
bestyrelsen og for et dejligt samarbejde og en varm velkomst til Pia Wiborg, som
er trådt ind i bestyrelsen – vi glæder os til
vort fremtidige teamwork!
Korlejr
Sidste år måtte vi, pga. den store rejse til
Uruguay og Pigekorets 25-års Jubilæum,
undlade et ”rystesammen”-arrangement
for nye og gamle piger. I slutningen af
oktober i år lykkedes det os at arrangere
”Korlejr” i spejderhytten på Tarphagevej.
Et dejligt døgn – beskrevet andetsteds –
for pigerne, som oplevede hinanden fra
mange forskellige sider og fik styrket det
sociale sammenhold på herligste vis. Tak
til Tine Clausen for hendes formidable
planlægning og afvikling!
Fremtidens udfordringer
Forårets kalender bugner af spændende
aktiviteter: medvirken ved åbningen af
Esbjerg som Unicef-by 2010 med vor
”gamle veninde” grevinde Alexandras
deltagelse, cd-indspilning af Peder Holmsange, udveksling med Skt. Jørgens
Pigekor fra Åbenrå, medvirken ved
koncert på VMK med korleder- og
komponist Søren Birch’s musik, samt
kronen på værket: deltagelse i korkonkurrence i Bratislava og efterfølgende tourne
til Budapest fra 7. – 16. juli.
Der al mulig grund til at glæde sig over
korets mange aktiviteter og udfordringer –
og det er fantastisk, for en gammel

korleder, at man på 26. år kan konstatere,
at samarbejdet med alle disse herlige piger
forbliver en særdeles spændende og
livsbekræftende opgave. Med tak for det
forgangne år ønskes alle piger, forældre
og trofaste støtter af koret en rigtig dejlig
jul, et festligt nytår samt ”på gensyn” ved
julens koncerter.
☺☺☺
”Tante”
Pia og
Louise

”Mor med Astrid i kor”.
af Pia Wiborg
I august blev vores yngste datter, Astrid
optaget i koret.
Min mand og jeg talte da om, at hvis der
kom en mulighed for, at jeg kunne blive
en del af ”arbejdsgruppen” bag Lone
Gislinge og koret, kunne det passe godt.
På generalforsamlingen i oktober, ønskede
Birgit ikke at modtage genvalg. Det blev
så min chance for at deltage i bestyrelsen
bag Konservatoriets Pigekor. Tak for
valget.
Der er også en lidt længere forhistorie. Vi
har de sidste 15 år haft vores tre børn
igennem musikundervisning på instrumenter samt sang, ved to forskellige
Musikskoler. Det har bragt os til mange
koncerter også på VMK, hvor vi har nydt
musikken af unge begejstrede studerende.
Det faldt mig naturligt at sige ja til
bestyrelsesarbejdet. Jeg glæder mig meget
til, sammen med de tre andre bestyrelsesmedlemmer, at støtte pigerne i Koret. Jeg
synes det er en meget vigtig og nødvendig
opgave, at der er flere til at bakke op
omkring Pigekoret.

Jeg glæder mig til at lære de syngende
børn og unge bedre at kende og jeg glæder
mig til sammen med Louise, Tine og
Carina at gøre det en smule lettere for
Lone.

☺☺☺

Jeg hedder Sophie
af Sophie Holtum
Jeg er 16 år, går i 1.g på
Esbjerg Gymnasium, og
jeg synger 2. alt. Jeg kom
ind i koret her i sommers,
hvilket jeg er rigtig glad for. Egentlig kom
jeg ind i koret pga. min storesøster, som
også går i koret. Vi ville gerne gå i det
samme kor af praktiske årsager, men også
fordi vi før har gået i det samme kor og
haft stor glæde af hinanden fx når vi har
været på korrejser.
Korsøster
Som tidligere nævnt er jeg ny i koret, men
jeg er dog samtidig blandt de ældre i
koret, hvilket gør det lidt sværere at
komme ind som ny, men det har heldigvis
ikke været noget problem, for man har
som ny fået en rigtig varm velkomst. I
starten fik vi tildelt en korsøster og jeg har
fået en rigtig god en af slagsen, nemlig
Anne Sofie. Hun sørger for, selvom der er
alvorlig korprøve, at der stadig kan være
plads til et godt grin, og hun er der
selvfølgelig altid til hjælpe med noderne,
når der er brug for det. Jeg har været
utrolig glad for at have en korsøster, og
jeg synes bestemt det er en regel der er
kommet for at blive. Alle de andre nye
piger har også fået en korsøster og jeg tror
at vi alle nyder godt af dette for det sikrer
i hvert fald at der ikke er nogen nye der
føler sig uvelkomne.
Ryste-ryste-sammen..
Koret har virkelig gjort sit for at få
sammenholdet i top, og det har fornyelig

vist sig i form af en ryste-sammen-korweekend. Weekenden var blevet super
arrangeret og er helt sikker en af de bedste
rystesammenweekender jeg har været med
til. Vi startede ud fredag eftermiddag med
nogle icebreaker lege, hvor vi lærte
hinandens navne, sad på hinanden og slog
hinanden med aviser, det var virkelig
sjovt. Så skulle vi ind og have den
lækreste aftensmad, vi sad ved blandede
borde så vi fik snakket med alle uanset
alder, aldersforskellene er jo stor lige fra
11-20 år og så tanterne og Lone, som
selvfølgelig også var med i festlighederne.
Efter maden fik vi besøg fra Matas, hvor
vi fik lært hvordan man kan lægge makeup og behandle huden. Det var rigtig sjovt
at se hvordan der blev gået til den med
ansigtsmasker og lækkerierne fra sponsor
bordet. Der efter måtte vi selv bestemme,
hvad vi lavede. Der var både papirklip,
sang hvor jeg spillede guitar, lakering af
negle, malerier der skulle males, og en
masse andet. Det var utrolig hyggeligt.
Derefter snakkede vi og legede små lege,
hvor vi til sidst over midnat sad og spille
kort. Vi var så overtrætte at alt hvad der
blev sagt eller gjort, blev der grint af. Men
endelig fandt vi dog vores soveposer frem
og nåede ikke at tælle til 5 før vi alle faldt
i søvn.
Tidligt næste morgen stod vi op og fik
lækker morgenmad med hjemlavet müesli
som vi alle kastede os over. (Det var bare
lækker mad, Tine!) efterfølgende fik vi
besøg af Signe Juhl og Thomas, hendes
trommeslager. De ville gerne lære os
noget om rytmer, så vi slog forskellige
rytmer hele formiddagen på alle mulige
forskellige måder, og vi lærte også en
sang af the Beach Boys. Bagefter fik vi
ryddet op over det hele og vi tog trætte
hjem efter en super weekend, som virkelig
har styrket venskaberne og sammenholdet
i koret. Jeg har været utrolig glad for at
starte i koret, og håber jeg vil få nogle
gode år i Konservatoriets pigekor.

Efter generalforsamlingen og konstituering
ser bestyrelsen sådan her ud:
Formand: Carina Hansson
Sekretær: Louise Ravnkjær
Kasserer: Tine Emerek Clausen
Redaktør og sponsoransvarlig: Pia Wiborg
Se www.konservatorietspigekor.dk for
mere information.
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6/12 Koncert i Vester Nebel Kirke kl.
19.30
10/12 Lucia/koncert i Grundtvigskirken
kl. 19
13/12 ”De Ni Læsninger” i Zions Kirke
kl. 16
17/12 Koncert i Tvis Kirke kl. 19.30
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KPMG C. Jespersen Statsautoriserede
Revisorer
Leo Kjærgaard & Søn
Lykkes Udlejning ApS
Malerbutikken Petersen og Hundebøl
Merete og Finn Aalund
PricewaterhouseCoopers
Revisionsaktieselskabet Fl. Andersen
Skoringen
Skov Madsens Bedemandsforretning
Slagterforretningen KAJ MADSEN
Statoil, Sædding Ringvej
Steff Byg A/S
Stereo Studio
Stofdillen, Esbjerg
TripleNine Fish Protein a.m.b.a
Vallø Hårpleje
Varmings Boghandel ApS
Vor Frelsers Kirke, Esbjerg

Pigekoret ønsker at rette en varm tak til
følgende, som støtter korets arbejde:
En stor tak til Pigekorets fadderskabssponsorer for trofast opbakning af
korets arbejde og virke:
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Anette og Lars Kalvig
Anlægsgartner Loklindt
Auto-Thyme
Bankier- og Vekselererfirma A.O.
Skovsager A/S
BHM TRYK ApS V/Bjarne Mathiesen
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Den Jyske Sparekasse
Ditlev Nielsen
Ekspres Trykkeriet
Flemming Droob Aps.
Flyttefirma Aarsland A/S
Gitte og Rudolf Vogt
Grundtvigskirken, Esbjerg
Grøntbørsen, Tarp
Guldbageren, Nørregade
Gunnar Gregersen A/S Erhvervsudlejning
Hotel Ansgar
Ing Christensen
Jenny og Ejner Poulsen
Karin og Bo Hansson
KD-selskaberne
Kiropraktisk Klinik, Varde

♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫

Augustinus Fonden
Claus Sørensens Fond
Clara Hansens Mindelegat
Esbjerg – Fonden
Esbjerg Kommune
Fanø Sparekasse
Fonden Børnenes Vel
Frimodt-Heineke Fonden
Harald Jensen og Hustrus Fond
Henning G. Kruse Holding
Lida og Oskar Nielsens Fond
Lions Esbjerg-Grådyb
IAT I/S
Ole Kirks Fond
Ruth og Chr. Muff Iversens Fond
Verena og Otto Kjærgaard
Viking Life-Saving Equipment A/S
VMK – Konservatoriet for musik og
formidling

