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Storartet festival i Hillerød 
 
Den 7. danske festival for showsang og 
barbershop var mere ambitiøst anlagt end 
de forrige.  Ideerne og anstrengelserne 
viste sig meget frugtbare.  Mere end 90 
sangere fra begge sider af Øresund 
udgjorde de femten deltagende grupper.  
Lørdag optrådte grupperne for de 
handlende i butikscentret Slotsarkaderne i 
hele åbningstiden.  Det var god træning i 
at tiltrække sig opmærksomhed.  Desuden 
gav det offentligheden en ekstra 
uforpligtende mulighed for at stifte 
bekendtskab med barbershop og 
showsang - med stor reklamevirkning for 
søndagens koncert.  Om eftermiddagen 
instruerede Maritha Holmlind Paulson en 
række øvelser til skærpelse af 
opmærksomheden for situationen “at 
være på”.  Butikscentrets beliggenhed 
midt i byen gav gode muligheder for at 
tilbringe et par ledige timer ved sø og 
slot.  Således inspirerede begav vi os til 
aftenens festmiddag, hvor Fourtune gav 
det første bidrag til underholdningen.  
Som timerne gik steg lysten til at optræde, 
så man til sidst næsten måtte stille sig i kø 
for at få en tone indført.  Søndag 
formiddag var der to coaching sessions, 
hvor de mest garvede instruktører udlånte 
deres kritiske sanser til vejledning af de 
grupper, der havde taget imod tilbuddet.  

Om eftermiddagen begyndte så den store 
koncert, hvor alle grupperne optrådte for 
et fuldt hus af begejstrede tilskuere og et 
professionelt videohold.  Koncerten 
sluttede festligt af med et par sange for 
alle grupper i fællesskab dirigeret af 
Isabelle Malmström, lederen af Pearls of 
the Sound. 

Billeder fra festaftenen. 
 

 
Nordiske Barbershop 
Mesterskaber i Stockholm 
 
For de svenske grupper var festivalen fint 
timet som forvarmer for deres deltagelse i 
de nordiske mesterskaber i Barbershop.  
De blev holdt for op mod 50 grupper i 
Stockholm i begyndelsen af maj.           … 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen 
Jørgen Kampp (formand) 
Solvænget 12, 2100 København Ø 
Tlf 3920 3344 e-post: kampp@dadlnet.dk 
Finn Lundehøj Andersen (kasserer) 
Skovlunde Byvej 92, 2740 Skovlunde 
Tlf 4484 7145 
Per Nørby Holm 
Himmerlandsvej 29 sttv, 2720 Vanløse 
Tlf 3811 3880 e-post: danmusik.sales@mail-telia.dk 
Tom Budde Jensen (Unoderne, webmaster) 
Oldermandsvej 39 1th, 2400 København NV 
Tlf 3585 7675 e-post: tbj@dsias.dk 
Jonas Kromann (redaktør) 
Händelsvej 42 2tv, 2450 København SV 
Tlf 3617 7224 e-post: jonas_kromann@yahoo.com 
<jonas_kromann@yahoo.com> 

BarberBladet 
Barberbladet er medlemsblad for Dansk 
Barbershopforening.  Det udsendes ca 6 gange årligt i 
50-200 eksemplarer.  Eftertryk tilladt med 
kildeangivelse. 
Redaktion: Jonas Kromann og Tom Budde Jensen 
Distribution Finn Lundehøj Andersen. 
Deadline for indlæg til næste nummer af BarberBladet 
er d. 17/8-00. 
Tryksager, der ønskes udsendt med bladet til større eller 
mindre antal personer efter aftale, kan medtages efter 
bestyrelsens godkendelse mod betaling af porto. 
 
 
 
Hjemmeside: http://homes.arealcity.com/daba 

Det internationale dommerpanel tildelte 
vore venner fine placeringer.  Men 
konkurrencen må have været hård, 
eftersom ingen af dem fik guld.  Læs de 
nøjagtige resultater og se de flotte billeder 
på internetadresserne 
http://www.nordiclightregion.com  og 
http://www.harmonize.com/snobs. 
 
Ny bestyrelse 
 
Inden festivalkoncerten blev der holdt 
generalforsamling i foreningen, hvor der 
blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen, 
der nu er konstitueret, som det fremgår af 
kolofonen nederst på bagsiden.  
Mødereferat, formandsberetning og 
regnskab vedlægges som bilag til dette 
nummer af BarberBladet sammen med 
festivalprogrammet.  Bestyrelsen ser frem 
til at de grupper, der deltog i festivalen 
returnerer de udsendte evalueringsskema 
som input til planlægningen af næste års 
festival.  Tag en snak om det til jeres 
næste prøve og returner skemaet med 
fyldige kommentarer.  Husk også at 
anføre gruppens medlem af festkomiteen. 
 
BarberBlad og hjemmeside 
 
Bestyrelsens nye kontaktperson til 
foreningens kor Unoderne Tom Budde 

Jensen er desuden ny webmaster for 
foreningens hjemmeside, mens Jonas 
Kromann fra Close Harmony er 
BarberBladets ny redaktør.  Vi er på jagt 
efter godt stof til vores medier og 
modtager med glæde ideer og materiale 
fra grupper og entusiastiske 
enkeltpersoner, for eksempel 
• tid og sted for gruppens kommende 

shows for offentligheden til 
koncertkalenderen 

• dine bedste websteder for barbershop 
og showsang til hjemmesidens liste 
over relevante links 

• anmeldelse af dine bedste CDer og 
videooptagelser med barbershop og 
showsang til opmuntring og inspiration 
for bladets læsere. 

Hjemmesiden ajourføres løbende.  
Barberbladet kommer igen i slutningen af 
august og har deadline midt i august. 
 
Unoderne 
 
Som sæsonens sidste optræden, sang 
Unoderne igen i år til ambassadørernes 
årlige picnic i Ærmelunden (dyrehaven). 
Det var en dejlig dag, i en afslappet 
atmosfære, med varme og solskin. Som 
sidste år, igen en fin lejlighed til at 
optræde. 


