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Reportage fra de nordiske mesterskaber i herrebarbershop. Sven Aaskilde ville ikke hjem.
Netnyheder. Supergod hjemmeside for vokalmusik.
Efterårskalenderen bugner. Du bliver nødt til at vælge!
Læs sommerens resultater indenfor sangsport. Svenskerne styrer for vildt.
Danmarks første Sweet Adelines kor er gået i land på
Amager. Tag ud og besøg dem på torsdag

International Champions 2001 in the Small Chorus
Division: Pearls of the Sound chorus from Helsingborg, Sweden!!!
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Det rytmiske sangkor Unoderne
-øver nu på Sankt Annæ Gymnasium, lokale A103.
Kom og vær med, mandage 19.00-21.30. Derefter
café.
Unoderne er et blandet kor, der fortrinsvis synger rytmisk sang. Koret optræder både privat og offentligt.
Koret hører under Dansk Barbershopforening og deltager hvert år i foreningens festival for barbershop og
showsang.

Redaktion:
Jonas Kromann (ansv.), 2613 3955
Händelsvej 39 2th, 2450 København SV
E-mail: jonas_kromann@yahoo.com
Bladet optager tilsendt stof efter redaktionel vurdering. Næste nummer kommer omkring nytår og har
deadline 1. december.

Dansk Barbershopforening (DABA)
www.daba.dk

Indmeldelse
Kontingent: 100 kr. i 2001. Indmeldelse sker ved
indbetaling af kontingentet til kassereren

Unoderne synger deres dirigent til ro med Lullaby of
Birdland og Swing Low. Ved sæsonstarten var der 14
sangere jævnt fordelt på de fire stemmer.

Korafgift 580 kr. for et semester 2001 inkl. kontingent
til Dansk Barbershopforening.
Optagelse af nye sangere
Interesserede kan deltage uforpligtende i 1-3 prøver.
Ring til korsekretæren eller dirigenten om prøvedeltagelse.

DABAs bestyrelse: Jørgen, Jonas, Finn, Tom og Per

Jørgen Kampp, formand
Solvænget 12, 2100 København Ø
Tlf. 3920 3344. E-mail: kampp@dadlnet.dk
Finn Lundehøj Andersen, kasserer
Skovlunde Byvej 92, 2740 Skovlunde
Tlf. 4484 7145. E-mail: flabet@mail.tele.dk
Giro 1224 3154.
Jonas Kromann, sekretær
Händelsvej 39 2th, 2450 København SV
Tlf. 2613 3955. E-mail jonas_kromann@yahoo.com
Tom Budde Jensen, kontakt til Unoderne
Oldermandsvej 39, 1.th., 2400 København NV
Tlf. 3585 7675. E-mail: tombj@mail.tele.dk
Per Nørby Holm
Himmerlandsvej 29, st.tv., 2720 Vanløse
Tlf. 3811 3880. E-mail: per.holm@danmusik.dk
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Dirigent
Peter Salwin tlf. 3284 2264, salwin@image.dk
Korsekretær
Grith Norby, tlf 3582 3303, gnorby@mail.tele.dk
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Sweet Adelines International er
gået i land i Danmark

Endelig får vi et dansk pigekor der tør gå ind i barbershopkulturen med begge ben og hud og hår. Redakturen har samlet en buket replikker fra lang tids
samtaler med initiativtageren og nogle af sangerinderne.
Af Jonas Kromann

To af DABAs mest trofaste medlemsgrupper på kvindesiden COCKTAIL og Bar’Piger er gået sammen om
at danne grundstammen i koret.
Projektets chefideolog er Ann-Louise Blixt fra Pearls
of the Sound, Helsingborg: ”Projektet er et vigtigt led
i den praktiske del af min uddannelse til barbershopdirigent (Directors Certification Program).

For øjeblikket er jeg helt elektrisk ved udsigten til at
jeg i begyndelsen af oktober rejser med Surrey Harmony til VM i Portland Oregon – årets begivenhed i
pigebarbershop. Men det er en helt anden historie.”
Ann-Louises kor tog en flyvende sæsonstart med en
træningsweekend. ”Vi holdt stiftende generalforsamlig i storkøkkenet for at madholdet ikke skulle føle sig
udenfor de vigtige beslutninger.” fortæller Kirsten
Stangerup, mens Ann-Louise fortsætter: ”- ja, der er
en hel del kasketter altså ansvarsområder at fordele.
Nu hvor det er lagt i gode hænder kan vi så koncentrere os om at synge. For øjeblikket forbereder vi os på
korets første tur i det store fællesskab: to dages music
school i Göteborg medio november med hundredevis
af dedikerede barbershoppiger og mange prominente
resourcepersoner. Jo mere vi kan jo større udbytte får
vi”.

Jeg har haft kontakt med disse pigegrupper siden
DABAfestival 2000 og ved at de er modtagelig for det
kunstnerisk udviklende fællesskab som Sweet Adelines International organiserer. Det er en meget stor og
meget amerikansk organisation og alle medlemsgrupper må gennem en krævende omstillingsproces for at
finde sig til rette. Det er ikke på forhånd indlysende at
er umagen værd men jeg ved det af glædelig erfaring
fra Pearls of the Sound som jeg selv synger i. Dette
kor er en helt speciel anledning for mig til at dele
denne erfaring som en slags guide i omstillingsprocessen.”
Ellen Stevenson fra Bar’Piger fortæller: ”Vi ville
aldrig have gået i lag med Sweet Adelines International uden den personlige indføring som vi får nu. Projektets tidsbegrænsning på et år gør det overskueligt
for os og giver en følelse af frihed som er vigtig for
os.”
Seks af korets medlemmer er udenfor COCKTAIL og
Bar’Piger. Inger Pilgaard er til gengæld allerede medlem af Sweet Adelines International, region 31 Storbritannien. Hun fortæller: ” Jeg tog en
hoteluddannelse i England og sang i fritiden - al fritiden - med Surrey Harmony. Det er omkring et år
siden jeg har haft mulighed for at deltage i korets
ugentlige prøver men jeg er stadig med på noderne
fordi jeg øver mig ved hjælp af øveCDer jeg får tilsendt regelmæssigt. Med Ann-Louises kor får jeg
barbershopfællesskabet tilbage i hverdagen og det
betyder meget for mig. Ellers har jeg rejst til Skåne
for at synge med for eksempel Pearls of the Sound når
abstinenserne efter ringende akkorder blev for stærke.
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COCKTAIL er en af de grupper der er gået ind i
Danmarks første Sweet Adelines International kor.

Hvis du er parat til seriøs barbershopping og kan lære
en sang på en måned så har vi et godt tilbud til dig,
slutter Ann-Louise på klingende nybegynderdansk.
Ring og hør nærmere hos korets medlemsansvarlige
4364 3773 Gitte Skovgren, gs@vallensbaek.dk,

Koret har fastlagt et spændende repetoire som indstuderes hver torsdag aften klokken 19-22 i det nye musiklokale på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65 i
Kastrup.
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SNOBS’ 22. Barbershop Konvent
i Halmstad, 24-27 maj 2001
Oplevet og fotograferet af Sven Aaskilde
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medlemmer), som holdes i forbindelse med årets IES,
(International Education Symposium), der er en ugelang musikskole for medlemmer af Sweet Adelines
International. Vi krydser fingre for et godt resultat.
Det med danske øjne mest spændende indslag var dog
Close Harmony, som skulle være ”mike warmers” før
korfinalen. Hovedformålet med ”mike warmers” er at
bryde isen mellem scenen og publikum, herunder
dommerne. Efter deres to sange fik Close Harmony et
kæmpe bifald fra et begejstret publikum. Jonas Kromann fra Close Harmony fortæller: ”Efter årtier som
sanger på mange scener var det overraskende at opleve en helt ny og stærk lampefeber foran de tre dommere der sad ved skriveborde på forreste række og det
store publikum af kolleger i verdensklasse. Det var en
glæde at blive presset til at love at stille op til mesterskaberne næste år”.
Aftenen sluttede som sædvanlig med ”Afterglow”, der
ud over middag med udsigt over Kattegat også omfatter en del fællessang, lidt småsang rundt omkring ved
bordene og også rigtig optræden.

Scandinavian Shuffle tog nordisk guld.

Klokken er nu 03.15, og Finn har lige sat mig af efter
et par gode dage i Halmstad, hvor vi har overværet
SNOBS’ 22 Barbershop Konvent.
Vi ankom til Hotel Tylösand godt 10 km uden for
Halmstad omkring kl. 16 fredag den 25. maj. Hotellet
lå helt nede ved vandet.
Korfinalen sunget i gang af dansk kvartet
Korfinalen fandt sted fredag aften. Der var kun 4 kor i
år, nemlig Helsingborg Barberboys, The EntertainMen og Vocal Vikings, begge fra Stockholm og
Dacke Dränger fra Växjö. De to kor fra Stockholm
bestod ved denne lejlighed begge kun af ca. 30-35
sangere. Ved det første EM i Stockholm 1998 var der
ca. 60 sangere i begge kor.
Flere af korerne var klædt i fantasifulde dragter, henholdsvis som kokke (som den svenske kok i Muppet
Show), stenaldermænd og vikinger.
En meget farvefuld, morsom og kraftbetonet konkurrence blev vundet af The EntertainMen foran Helsingborg Barberboys og Dacke Drängar.
Der var flere underholdende indslag i forbindelse med
korfinalen, bl.a. hørte vi Stockholm Chordmasters, der
som vindere i 2000 skal repræsentere Norden ved VM
i USA i løbet af sommeren. Derudover fik vi også en
smagsprøve på, hvad vore veninder fra Pearls of the
Sound kan præstere, her 2 måneder før de i juli drager
til San Antonio, Texas, for at deltage i den internationale "Small Chorus" konkurrence (for kor under 40
4

Efter ”Afterglow” var aftenen på ingen måde slut, der
var liv og glade dage til langt ud på natten. Som sædvanligt genlød hotellet af barbershopsang. Det er jo
tradition at synge sammen på tværs af grupperne. Hvis
3 mand står og taler om en ”tag ” (de sidste takter i en
sang) eller en sang, og de mangler en 4. mand, lyder
råbet f.eks.: ”Hvor er der en bari, vi skal lige prøve
denne her”.
Laaang lørdag
Lørdagen var en meget travl og meget lang dag. Vi
var oppe allerede ved 8-tiden for at spise morgenmad
og være klar til klokken 10. Her startede dagens første
arrangement, hvor de 3 dommere gennemgik deres
bedømmelser af de fire kor, som deltog i fredagens
korfinale.
Dommerne i korkonkurrencen var Rob Campbell, Bill
Biffle og Steve Plump, der alle kommer fra USA og
til daglig arbejder professionelt med musik, enten som
musikere, undervisere eller dirigenter. Ved kvartetkonkurrencen var der tillige 2 svenske dommere, nemlig Lars Holmström fra Helsingborg og Kjell Lindberg
fra Stockholm. At blive barbershopdommer tager ca. 4
år og slutter med en certificering. Denne grundige
uddannelse har til formål at sikre en ensartet bedømmelse af de deltagende kor og kvartetter.
Det var meget interessant at høre, hvad de havde lagt
vægt på i de 3 forskellige kategorier, som de hver især
dømmer i. Kategorierne er ”Music”, ”Singing” og
”Presentation”. 1) ”Music” omfatter behandlingen af
sangen rent musikalsk, dvs. bl.a. takt, tempo og dynamik. 2) Ved ”Singing” ser man på, hvor godt der
bliver sunget, dvs. sangkvalitet, tydelighed og koordi-
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nation. 3) Ved ”Presentation” bedømmes gruppens
publikumskontakt, hvor godt følelserne i sangen formidles til publikum, om der er overensstemmelse
mellem indhold og udførelse, og sidst men ikke
mindst underholdningsværdien.
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spæde begyndelse i Sverige i slutningen af 1960’erne
– the good times!

Det, der var mest spændende for os danskere, var at
høre dommernes bedømmelse af Close Harmony, som
også blev bedømt, uden for konkurrence kan man
sige, da de jo kun var på scenen som ”mike warmers”
før korfinalen. De blev godt modtaget af dommerne,
som var meget positive og havde mange rosende ord
til kvartetten, selv om de også pointerede, at der var
meget at lære endnu. Essensen af dommernes vurdering var, at det man ikke kan lære, det har gruppen, og
det, som den ikke kan endnu, er noget den kan lære.
Man skal være ret godt inde i barbershop for at få det
fulde udbytte af dommernes gennemgang, men man
kan alligevel lære meget af det.
Allerede klokken 14 startede næste arrangement, som
var kvartetfinalen. Heri deltog 6 kvartetter. Der havde
været semifinale for 11 kvartetter torsdag aften. I
finalen var der som ofte før sangere, som tidligere har
deltaget i konventer, men i andre kvartetter. De 6
kvartetter, der deltog i finalen, var: K’dääng, Last
Call, Scandinavian Shuffle, Four Others, Four Crying
Out Loud!, Sonic og Good Time Singers.
Last Call er et kapitel for sig. De optrådte forklædte
som mumier og udviste en fantastisk professionalisme
og overlegenhed i udførelsen af deres numre. De var
klart finalens bedste indslag også rent musikalsk. Jeg
var på den baggrund forbavset og skuffet over, at de
ikke tog førstepladsen, men måtte se sig slået af en
anden virkeligt godt syngende kvartet, Scandinavian
Shuffle. Årsagen var den simple, at vindernes forspring fra semifinalen, som også tæller i det samlede
regnskab, var for stort.
Good Time Singers de første ”SNOBS Senior Quartet
Champions”. De var SNOBS’ første Guldkvartet i
1981 - med heraf følgende deltagelse i SPEBSQSA'
s
Mid Winter Convention 1982. SNOBS har ansøgt
SPEBSQSA om, at Good Time Singers, som den første SNOBS-kvartet, kan deltage i 2002 ved Mid Winter Convention i Riverside CA og der konkurrere i
Senior Quartet Contest. Cirkelen er sluttet, når de
præcist 20 år senere vender tilbage til ”gerningsstedet”, som det hed i hyldesttalen.
Kl. 16 om lørdagen samledes mange af os i en solbeskinnet gård bag hotellet ud mod vandet til ”mass
singing”, hvor vi havde lejlighed til at synge de mange
kendte og elskede standardnumre, som alle - næsten kan udenad.
Her havde jeg en lang samtale med Per-Arne Lindholm, medlem af Good Time Singers fra Stockholm,
der bl.a. fortalte hvordan barbershopsang fik sin første
5

En mumie fra Last Call er parat til at smide kludene

”Show of Champions” startede kl. 19. Udover de
bedst placerede fra weekendens finaler deltog også
vinderkvartetten fra 2000 Jambalaya i underholdningen.
Last Call gav den igen som mumier. Som bekendt
elsker mange barbershopsangere at holde den sidste
tone rigtig rigtig rigtig længe. Leaden hos Last Call er
ingen undtagelse. Da han havde lagt an til sluttonen,
og de alle fire var faldet ind, gik de 3 øvrige pludseligt
ned fra scenen og begyndte at gå rundt og hilse på
publikum. Denne lille joke tog vel 10-15 sekunder,
hvorefter de sprang tilbage på scenen, hvor deres
kammerat stadig holdt sin tone, faldt ind og afsluttede
sangen under publikums vilde jubel. Det var noget af
en præstation af denne sanger. Finn mener at sangeren som en tryllekunstner snød sig til ekstra luft.
Aftenen fortsatte med ”Afterglow” og ellers på sædvanlig hyggelig vis, men da klokken nærmede sig
01.00, var det på tide for to trætte danskere at komme
ud i bilen og få startet på hjemturen efter en dejlig
oplevelse.
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Og sporten: …
Svensk barbershop er i verdensklasse
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To svenske kvartetter på herrernes
top50

Pearls of the Sound overbeviste med deres indtagende sang dommerne ved Harmony Classic om
at koret er en rigtig lille godbid uniformeret i blå
luksusindpakning.
”Liten men naggande god” – det vil sige ”lille men
lige til at spise” var slogan for Pearls of the Sound
under forberedelserne til Harmony Classic, en konkurrence hvortil verdens fem bedste små kor årgang 2000
var indbudt for at kåre kategoriens verdensmester.
Konkurrencen blev organiseret af Sweet Adelines
International.
- Vi havde ingen anelse om hvordan vi ville klare os i
forhold til de andre eftersom vi der synger i små kor
kun sjældent mødes. Vi har nemlig ikke en ærlig
chance til det store VM hvor korene kan have op mod
200 medlemmer, fortæller Isabelle Malmström, dirigent i Pearls of the Sound. Derfor er det fantastisk at
få lejlighed til at mødes og konkurrere på lige vilkår,
idet intet kor må have flere end 40 sangerinder i Harmony Classic, fortsætter Isabelle.

Det er første gang et skandinavisk kor tager internationalt guld. En kort og ufuldstændig oversigt over
skandinaviske topplaceringer på verdensranglisten for
barbershop:

Jambalaya er regerende europamestre og nummer 26
på verdensranglisten. Det er det bedste resultat for
en skandinavisk herrekvartet siden Niklas Kåses legendariske kvartet 4U for ti år siden.

1999 Sun Light Chorus over 100 piger fra Stockholm
tager sølv,
1995 Rönninge Show Chorus et stort pigekor fra
Stockholmegnen tager sølv,
1989 Growing Girls tager internationalt guld som den
yngste nogensinde. De var kun i begyndelsen af tyverne og havde sunget sammen siden de var teenagers. Suzanne Harrington går om et par uger igen
efter guldet med kvartetten Swinglish Mix som tog
sølv sidste år. Medlemmerne af denne kvartet bor på
hver sin side af Atlanten!
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Scandinavian Shuffle igen. Nummer 49 på herrelisten
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Vokalkalenderen
Fortæl os om jeres egen optræden og om andre aktiviteter, så vi kan medtage det i aktivitetskalenderen.
Mail, ring eller skriv til redaktøren, Jonas Kromann.
De fleste er sakset fra det uomgængelige danske website for vokalmusik www.vocal.dk. Tjek det selv ud
for utallige gospelkoncerter hvis du er til den slags.

Copenhagen Choir Festival, 11. – 14. oktober
21 vokalensembler og prominente personer på 4 døgn,
redaktøren anbefaler festivalens gæster fra Århus:
11. oktober 22.00 baSix (120 kr, studenterrabat)
i Pumpehuset, Studiestræde 52, København V
12. oktober. 22.00 Vocal Line fylder 10 år (60 kr.)
i Garnisons Kirke, Sankt Annæ Plads 4, Kbh K

Vocal Six, www.vocalsix.com (helt ny hjemmeside),
Promoverer deres nye CD med en koncertturné i Sverige. De kalder showet for ”Tivoli – A cappella som
måste ses”. Det kan og bør opleves
- 30. september klokken 18.00 i Malmö på Jeriko,
- 3. oktober klokken 19.00 i Lund på Stadsteatern

baSix synger både egen og andres popmusik så du
får lyst til at danse! 5 af sangerne danner afvekslende
leadgrupper. Osman er gruppens bas/percussion.

Vocal Six fra Helsingborg.
Mere a cappella med strøm på.

Vocal Line, www.vocalline.dk
11. oktober klokken 19.30. Gratis
I Nørrevangskirken på Nørrevangstorvet 1-3, Slagelse

Det Fede Kor. www.detfedekor.dk
Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7a i Birkerød
27. oktober, klokken 20.00
SNOBS, http://instantweb.telia.com/snobs/
Efterårskonvent i Helsingborg
27. og 28. oktober
Nordic Light Region, www.nordiclightregion.com
Music School for sydskandinaviske pigebarbershoppere i Göteborg.
17.-18. november på Frölundagymnasiet.
Malmö Limelight Chorus giver deres show: ”Through
All kinds of Weather” med danske Close Harmony
blandt de optrædende kvartetter.
24. november på Studiefrämjandet i Malmø

Vocal Line fra Århus.
Kan du finde de tre gengangere fra baSix?
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Julekoncert med Pearls of the Sound
15. december
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Websider
Hjælp os med at udvide denne spalte med websider
som omhandler emner med tilnytning til rytmisk sang.
Mail, ring eller skriv til redaktøren, Jonas Kromann.
Niels Græsholm fra Carl Nielsen Akademiet er ekspert i musik på internet og har venligst gjort os opmærksom på et par stærke hjemmesider:
www.vocal.dk
Er en ny bevidsthedsudvidende hjemmeside om vokalmusik set fra Danmark. Den tilbyder blandt andet
-

Begivenhedskalender med søgemulighed

-

nyhedsbrev udsendes automatisk som e-post

-

konkurrence. Vind CDer.

-

artikler om løst og fast indenfor vokalmusik. Der
sker mere end du tror.

-

netradio med vokalmusik

-

links i læssevis. Der er også plads til et link til din
gruppes hjemmeside

www.casa.org, Contemporary A Cappella Society
Har en betydelig videre synsvinkel på vokalmusik end
barbershop. Det er her du skal søge internationale
nyheder om andre stilarter som gospel, doo wop og
vokal jazz og for eksempel blandede ensembler som
the Real Group og Vocapella. Niels Græsholm er
organisationens ambassadør i Danmark.

Danske medlemsgrupper
www.daba.dk
Dansk Barbershopforening og koret Unoderne
www.closeharmony.dk, herrekvartet
www.thebarbars.dk, herretrio
8
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Udenlandske
www.singers.com
Primarily A Cappella, cybermarked med ALT om og
til vokalmusik. Gode artikler.
www.spebsqsa.org/
SPEBSQSA (The Society for Preservation and Encouragement of Barbershop Quartet Singing in America)
er navnet på en amerikansk og international sammenslutning af barbershopkor og kvartetter. Stort onlineudsalg af undervisningsmateriale og noder. Mange
artikler fra organisationens blad The Harmonizer.
http://instantweb.telia.com/snobs
SNOBS (The Society of Nordic Barbershop Singers)
er SPEBSQSA’s filial i Norden med 8 medlemskor.
Sammenslutningen afholder hvert år nogle dages musikskole og hvert forår et konkurrencestævne i Sverige. Vindergrupperne får mulighed for at repræsentere
regionen i årets internationale konkurrence.
www.sweetadelineintl.org/
Sweet Adelines International, verdensorganisation af
næsten 30000 kvindelige barbershopsangere. Stort
online-udsalg af undervisningsmateriale og noder.
Udgiver et stort flot blad, The Pitch Pipe. Bladet har
denne sommer fået stor anerkendelse i mediesammenhæng, APEX.

www.nordiclightregion.com/
Nordic Light Region er den skandinaviske filial af
Sweet Adeline International med 16 medlemskor.
Sammenslutningen afholder hvert år både almene og
specialiserede musikskolearrangementer og hvert
forår et konkurrencestævne i Sverige. Vindergrupperne får mulighed for at repræsentere regionen i årets
internationale konkurrence. Både kor og kvatetter har
taget medaljer gennem årene. Udgiver nyhedsbrevet
Nordic Notes.

