
Grindsted, den 17/1 2012   
Kære kor-kolleger. 
 
Bibliotekschef Ole  Bisbjerg, kulturskoleleder Rasmus Kaufmann og undertegnede har drøftet det 
videre forløb i forlængelse af den indbydelse, som tidligere er udsendt. Jeg skal hermed supplere 
med lidt flere facts frem imod arrangementet den 17. juni. 
 
Den søndag vil Biblioteket og Musikskolen gerne være værter for et stort kor-arrangement, hvor så 
mange lokale sangere inddrages som muligt. Hovedværket bliver som tidligere angivet et lejlig-
hedsværk, der komponeres af en af vore kendteste korpersonligheder Michael Bojesen, og som skal 
dirigeres af en af landets bedste dirigenter Søren K. Hansen (som tilfældigvis stammer fra Bil-
lund/Grindsted.)  
Det er klart (indlæringstiden taget i betragtning), at dette værk ikke kan fylde mere end omkring 10 
minutter (give-and-take). Resten af koncerten skal så indeholde dels nogle stykker, som Søren K. 
Hansen vælger, og dels enkelte stykker, som vælges lokalt. MEN det er tanken, at ”samarbejde” og 
”vi synger sammen” skal tages så bogstaveligt, at ingen kor optræder med noget alene. Det er desu-
den tanken at få stor bredde i musikvalget. 
 
Repertoiret bliver en tredeling mellem klassisk, gospel og populærmusik repræsenteret ved ca. 3 
stykker i hver genre og 3 dirigenter, som bliver: 
Søren Kinch Hansen: Det samlede lejlighedværk, som alle synger med i + 2 stykker i klassisk genre 
Jens Erik Kristensen : 3 stykker gospelmusik. 
Stig L. Møller: 3 stykker populærmusik. (Heri bl.a. et Otto Brandenburg potpourri.) 
 
Der vil blive lavet en oversigt over øvemuligheder igennem foråret på en fælles tilgængelig kalen-
der. Den enkelte sanger / det enkelte kor kan således selv vælge omfanget af sin deltagelse. 
 
Tilbagemelding vedr. deltagelse sendes til Ole Bisbjerg på obi@billund.dk inden d. 31/1 2012. 
Yderligere info om det faglige indhold kan fås hos Rasmus Kaufmann 3115 6136 / raka@billund.dk 
eller Stig L. Møller 5116 9628 / stig@slmconduct.dk . 
 
Selvom korene måske nok føler foråret fyldt op, eller har svært med at finde plads til ret meget me-
re, så vil jeg gerne opfordre alle til at prøve at finde mulighed for at være med i dette arrangement, 
da det meget vel kan blive en løftestang for nye arrangementer langt ind i fremtiden. Vi må stå 
sammen om at vise, at MAGION ikke kun skal være et sportscenter, men et Sports- og Kulturcen-
ter, og vi som korsangere må vide at gribe chancen, når Musikskolen og Biblioteket spænder det 
”økonomiske sikkerhedsnet” ud.  
 
I håbet om at høre fra mange interesserede ….. 
 
Venlig hilsen  
 
Stig L. Møller 

musikkonsulent 

5116 9628 

stig@slmconduct.dk  


