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Festival 2001 
 
Næste års festival afholdes 31. marts - 1. 
april i og omkring butikscentret 
Slotsarkaderne i Hillerød.  Denne 
grundlæggende aftale var nem at få i hus, 
fordi komitéen for festival 2000 banede 
vejen så godt og grundigt.  Det er sådan 
noget der gør foreningsarbejdet 
tilfredsstillende.  Komitéen for festival 
2001 arbejder nu på at få de resterende 
aftaler på plads så vi kan påbegynde 
detailplanlægningen og skrive 
invitationen til udsendelse med næste 
barberblad. 
 
Arkivaren kalder 
 
Bestyrelsen gør et stort arbejde for at 
opretholde et komplet arkiv over 
potentielle medlemsgrupper. Skriv eller 

ring 4484 7145 til Finn Lundehøj 
Andersen og forvis dig om at han på 
udsendelseslisten for næste års festival 
har dine ynglingsvokalgrupper fra 
Danmark og Skåne. 
 
www.closeharmony.dk 
 

 
 
Nu er også redaktørens gruppe gået på 
nettet.  Kom og besøg os næste gang du 
surfer forbi. 

 

Sotto Voce fra Aalborg var i fin form ved festival 2000 (bill.).
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Kalenderen 
 
Mandag den 11. december  
klokken 18-22. 
Komitéen for festival 2001 holder sit 
andet møde hos Finn Lundehøj Andersen, 
Skovlunde Byvej 92 i Skovlunde.  Ring 
4484 7145 og sig at du kommer så Finn 
kan sætte en stol frem til dig ved det 
runde bord.  Mødet begynder tidligt for at 
vi kan spise et let aftensmåltid sammen 
over en uforpligtende samtale. 
 
Søndag den 17. december  
klokken 12-19: 
Vocalgruppen COCKTAIL holder et jule-
COCKTAIL-party på restaurant Grand 
Gourmet, Valhøjs Allé i Rødovre.  Der 
bydes på en lækker julebuffet samt kaffe 
ledsaget af et mix af berusende 
swingtoner og stemningsfyldte 
julemelodier hvor de fire charmerende 
sangerinder akkompagneres af Arne 
Jacobsen.  Billetter á 150 kr. købes inden 
15. december gennem COCKTAIL, 
telefon 4364 7337, E-mail 
skovgren@worldonline.dk eller på 
restaurant Grand Gourmet,  
telefon 3672 6200. 
 

 

 
 
31. marts-1. april 2001: 
 
8. danske festival for barbershop og 
showsang afholdes i Hillerød 
 
Læs i næste nummer 
 
-om pigegruppen Bar' Piger der har købt 
sig et arrangement af en sang, 
"skræddersyet" i Helsingborg, blandt 
andet til deres ualmindelig dybe 
bassangerinder. 
 

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) 
Oldermandsvej 39 1th, 2400 København NV 
Tlf 3585 7675 e-post: tbj@dsias.dk 
Jonas Kromann (redaktør) 
Haveforeningen Frederiksholm 7, 2450 København SV 
Tlf 2613 3955 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. 17/1-01. 
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://www.angelfire.com/nb/showsang/ 


