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Godt nytår!
Bestyrelsen takker alle medlemsgrupper for
årtusindets første år. Vi ser frem til det
kommende år og håber at endnu flere grupper vil
melde sig ind i foreningen og give den liv ved at
bruge den. Da medlemsskabet følger
kalenderåret er det nu man skal melde sig ind for
at få det fulde udbytte. Skriv eller ring 4484
7145 til Finn Lundehøj Andersen og forvis dig
om at han i kartoteket over potentielle
medlemsgrupper har dine yndlingsvokalgrupper
fra Danmark og Skåne.

Unoderne op til jul
Af Peter Salwin.

Unoderne har her ved juletid optrådt forskellige
steder med det traditionelle danske julerepertoire
plus nogle engelske christmas carols krydderet
med et enkelt Disney-arrangement: When you
wish upon a star. Det absolutte koldeste
arrangement må siges at være det, som blev
afholdt på Strøget og Købmagergade den 18.
december under politiets bevågenhed. Jo, jo vi
havde fået tilladelse fra
tilllaadellsseeeskkkkontttttoret. (man bemærker
tydeligt kulden). I dag hvor dette lille skriv bliver
til, skal Unoderne igen på banen, nemlig til Ruds
Vedby og synge på Vedby Gård. Gården fungerer
som genoptræningscenter og Unoderne skal
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synge julen ind med kaffe og juleguf (her
bemærker man tydeligt varmen). På vegne af
Unoderne ønsker jeg alle en glædelig jul/bagjul
og et godt nytår.

Skræddersyede arrangementer er en god
investering - og måske billigere end du tror
Af Inge Müller Neiiendam, Bar' Piger.

En søndag i oktober havde Bar’ Piger besøg af
Ann-Louise Blixt, bassangerinde i
Helsingborgkoret Pearls of the Sound. Kontakten
til Ann-Louise blev knyttet under
Barbershopfestivalen i Hillerød i april måned,
hvor Bar’ Piger havde fornøjelsen af Isabelle
Malmström fra Pearls of the Sound som
instruktør. Hun havde medbragt Ann-Louise, som
synger bas, og vi fik efter instruktionen en god
snak med Ann-Louise, som viser sig at være
arrangør ved siden af sit borgerlige erhverv. – Vi
entrerede senere med hende om at skrive et
arrangement til os af melodien Dream a little
dream of me. Ann-Louise leverede i september
det lovede arrangement med et øvebånd, hvor hun
havde indsunget alle 4 stemmer hver for sig med
akkorderne lagt på på klaver. Prisen på mindre
end 900 kroner dækkede desuden frikøb for
CODA afgifter samt denne søndags instruktion
hos os. Vi havde en meget, meget lærerig
søndag, hvor Ann-Louise foruden instruktion af
sit eget arrangement hørte flere andre af de numre
igennem, som vi har på ”arbejdsbordet” for tiden,
og gav gode ideer til udformning, detaljer,
temposkift m.m. I Bar’ Piger synes vi virkelig, at
vi fik megen inspiration og meget stof at arbejde
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med i løbet af denne søndag. Vi er meget glade
for vores nye arrangement af Dream. Vi har
længe arbejdet med et andet arrangement af
samme melodi, som vi dog synes, har nogle
meget svage steder. Derfor har vi aldrig optrådt
med det. Men da vi synes, at melodien er rigtig
god, har vi nu fået en god løsning. Ligesom
Isabelle var en stor oplevelse som instruktør, var
Ann-Louise det også. – Vi er blevet inviteret til
Helsingborg for at overvære et show i
Koncerthuset og et café-arrangement efter nytår
(se kalenderen, red.), og der vil vi benytte
lejligheden til at få yderligere kontakter
”hinsidan”. I øvrigt har vi fået vort længe nærede
ønske om et 8. medlem i gruppen opfyldt. Efter
sommerferien fik vi Lis Poulsen ind i gruppen
som baryton, og det giver os en meget bedre
balance, da vi nu er 2 på hver stemme.
Redaktøren: "I slipper ikke for at give dette nummer på
forårets festival".
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hvorefter koret synger ud. Arrangementet giver
rig lejlighed til at få en kollegial snak med disse
skånske verdensdamer som elsker at dele deres
erfaringer. Færgen sejler hurtigt, billigt og
direkte fra Helsingør Station til det charmerende
Helsingborg Centrum hvor der er mange
spændende butikker med for eksempel
skræddersyet tøj og håndsyede sko. Formålet
med arrangementet er blandt andet at sælge
billetter til:
Søndag den 11. marts klokken 17:
Stort beautyshopshow i Koncerthuset i
Helsingborg. Pearls of the Sound viser her
hvordan de har tænkt sig at blive verdens
allerbedste lille kor senere på året i Texas. På
gæstelisten er blandt andet koret Gothia Barber
Girls og europamesterkvartetten Soundisfaction.
Billetterne koster skr 155,- men kan købes for
140,- gennem korets medlemmer.

Kalenderen
Hvis du/I vil gøre reklame for en offentlig
musikbegivenhed så kontakt redaktøren. Det er
aldrig for sent at annoncere gennem DABAs
elektroniske udsendelsesliste.
Mandag den 12. februar klokken 10-14, dvs.
mandag i vinterferien:
Musikcafé. Pearls of the Sound, et af verdens
fem bedste små pigekor, holder musikcafé i Jacob
Hansens Hus midt i Helsingborg Centrum. Koret
optræder en gang i timen. Ind i mellem optræder
en eller flere af korets kvartetter. Klokken 13.30
udtrækkes vinderne af korets kunstlotteri,
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31. marts-1. april 2001:
8. danske festival for barbershop og showsang
afholdes i Hillerød. Tag festivalen som en
anledning til at ride din kæphest. Hvad du vil
gøre som mission for din vision? Hvad savner du
fra de andre medlemsgrupper? Tag en snak med
festivalkomiteen om dine ideer.
Læs i næste nummer
Mere om forårets festival.
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