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Jubilæumsfestival
10. Danske Barbershop Festival
29.-30. marts
Alle grupper og kor der dyrker barbershop eller anden
rytmisk a capellasang, indbydes til Dansk Barbershopforenings årlige festival. Ligesom sidste år foregår den i
Hillerød.

en stor aftenfest med egen underholdning, coaching af
grupper og kor samt to workshops: masterclass i barbershop og almen træning i rytmisk sang.

Sangertræf på Bartof
Fire grupper deltog i det årlige juletræf på Café Bartof.

Indbydelsen er indlagt i dette nummer af BarberBladet.
Sammen med indbydelsen følger to tilmeldingsskemaer
som indsendes sammen med deltagerbetalingen (husk
at tage kopi til jer selv).

Netnyheder

Sidste år deltog 14 grupper og kor, både fra Danmark
og Sverige. Festivalen omfatter optræden i Slotsarkadernes butikscenter, offentlig koncert i Støberihallen,

Vokalkalenderen

Hotte links og hjemmesider.

koncerter, workshops, m.m.
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BarberBladet

Det rytmiske sangkor Unoderne

Tidsskrift for rytmisk sang. 4 numre om året.
Medlemsblad for Dansk Barbershopforening

-øver på Sankt Annæ Gymnasium, lokale C104. Kom
og vær med, mandage 19.00-21.30. Derefter café.

 Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Abonnement: 200 kr. for 2003 (4 numre).
DABA/Finn Lundehøj Andersen
Skovlunde Byvej 92, 2740 Skovlunde
Giro 1224 3154
Annoncer og distribution:
DABA/Finn Lundehøj Andersen, 4484 7145.
E-mail: flabet@mail.tele.dk
Redaktion:
Per Nørby Holm (ansv.), 3811 3880
Himmerlandsvej 29, st.tv., 2720 Vanløse
E-mail: per.holm@nodecentrum.dk
Tom Budde Jensen, 3585 7675
Bladet optager tilsendt stof efter redaktionel vurdering.

Dansk Barbershopforening (DABA)
www.barbershop.dk

daba@barbershop.dk

Indmeldelse
Kontingent: 100 kr. per person eller 200 kr. pr gruppe i
2003. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet
til kassereren

Korafgift 580 kr. for et semester - ca. 45 lektioner, inkl.
kontingent til Dansk Barbershopforening.
Optagelse af nye sangere
Interesserede kan deltage uforpligtende i 1-3 prøver.
Ring til korsekretæren eller dirigenten om prøvedeltagelse.
Dirigent
Peter Salwin tlf. 3284 2264, salwin@tiscali.dk
Korsekretær
Tom B. Jensen, tlf 3585 7675, TomBJ@email.dk

Sangertræf på Bartof
Første søndag i december, klokken otte om aftenen,
holdes hvert år det traditionelle sangertræf, og igen i år
foregik det i Cafe Bartof på hjørnet af Fasanvej og Thurøvej på Frederiksberg. Her mødes kvartetter og større
grupper for at synge for hinanden og cafeens øvrige
publikum. Belønningen er dels fornøjelsen ved at optræde og mødes, og dels øl på cafeens regning.

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,
Händelsvej 39, 2. th., 2450 København SV
Tlf. 3644 3955, mob. 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@email.dk
Per Nørby Holm, sekretær, redaktør
Himmerlandsvej 29, st. tv., 2720 Vanløse
Tlf. 3811 3880. E-mail: per.holm@nodecentrum.dk
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Kvartetten Close Shaving deltog for første gang i Dansk
Barbershopforenings juletræf (Foto: Tom B. J.)

I år deltog fire grupper, Close Shaving, Bar'Piger, Close Harmony og Fourtune. Førstnævnte gruppe var med
for første gang, og vi glæder os til at se mere til dem i
fremtiden. Arrangementet er ganske uformelt. Grupperne skiftedes til at gå op på den lille scene og give 23 numre, og med pauser ind imellem blev den over
elleve, før det fornøjelige "show" sluttede.

Næste nummer af Barberbladet
kommer snart og har deadline primo februar.
Sidste nyt om festivalen.
Mere om SNOBS's konvent 22-25 maj.

Nr. 2

Barber Bladet

januar 2003

Websider
Hjælp os med at udvide denne spalte med websider som
omhandler emner med tilknytning til rytmisk sang.
Mail, ring eller skriv til redaktøren, Per Nørby Holm.

Barbershop er organiseret i et stort hierarkisk netværk
af organisationer som støtter hinanden ved omfattende
udveksling af resurser. Ingen seriøs barbershopper kan
holde sig udenfor dette fællesskab. Organisationernes
hjemmesider giver adgang til medlemsgruppernes
hjemmesider. De internationale organisationers hje mmesider tilbyder overvældende mængder af information. Efter mange besøg får man fornemmelse for dem.
Uddybende information om diverse barbershopnetværk
på:
www.barbershop.dk
Dansk Barbershopforening og koret Unoderne. Dansk
Barbershopforening er stærkt knyttet til de skandinaviske regionalforeninger, se nedenfor. Andre europæiske
regionalforeninger er Tyskland, Storbritannien, Irland
og Holland.
www.sweetadelineintl.org
Sweet Adelines International, verdensorganisation af
næsten 30000 kvindelige barbershopsangere.
www.spebsqsa.org
SPEBSQSA (The Society for Preservation and Encouragement of Barbershop Quartet Singing in America) er
det karikerende navn på den første og største sammenslutning af barbershopkor og kvartetter for herrer.
www.nordiclightregion.com
Nordic Light Region er den skandinaviske filial af
Sweet Adeline International med 20 medlemskor og nu
tilmed et dansk aspirerende medlemskor: Copenhagen
Hot Notes.
www.snobs.org
SNOBS (The Society of Nordic Barbershop Singers) er
SPEBSQSA’s filia l i Norden med 8 medlemskor.

www.vocal.dk
Niels Græsholm er organisationens ambassadør i Danmark. Han står for - en meget dynamisk hjemmeside
om vokalmusik set fra Danmark.
www.singers.com
Primært A Cappella, cybermarked med ALT om og til
vokalmusik. Gode artikler.
www.sadolin.net
Cathrine Sadolin er en stor kanon indenfor sangteknik.
Hendes bog ”Komplet sangteknik” fra 2000 er virkelig
komplet. Sadolin benævner og forklarer udførligt
hvordan alle tænkelige stemmefunktioner kan tages i
brug af ethvert menneske på en sund måde. Her kan
jeg måske lære at synge - eller growle som det vist
hedder - som Louis Armstrong uden at få ondt i halsen
efter 10 sekunder. Hun giver også tips til hvordan vi
kan arbejde med rytme og endelig nogle gode sider om
det allervigtigste - hvordan man kan tilegne sig og udtrykke sangens idé.
Læs bogen og hør demonstrationerne på den medfølgende cd for i alt 498,Se videoen ”Rough, ready and able”.
Hør Cathrine Sadolin synge sin egen musik på to cd’er.
Alt sammen udgivet på Shout Publishing i København,
www.shout.dk
www.konsulen.dk
Konsulenttjenesten for rytmisk musik bor i musikkens
hus på Enghavevej i København.
www.mic.dk
Dansk Musikinformation Centers hjemmeside med alt
indenfor klassisk og rytmisk musik. Stor festival kale nder. Masser af links til musiklivet i Danmark
www.choraldenmark.org
Ny internet-porta l for dansk korliv med værksøgning,
oplysninger om kor, dirigenter, sangere, komponister,
musikforlag og CD udgivelser. Portalen er under opbygning men er allerede et besøg værd.

www.casa.org
Contemporary A Cappella Soc iety
Har en betydelig videre synsvinkel på
vokalmusik end barbershop.
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Vokalkalenderen
Fortæl os om jeres egen optræden og om andre aktiviteter, så vi kan medtage det i aktivitetskalenderen. Har
du haft glæde af denne kalender så kvittér med en anmeldelse.
Hvis du vil finde en koncert med vokalmusik så gå ind
på hjemmesiden www.vocal.dk og søg i begivenhedskalenderen efter det der interesserer dig.
En weekend i Januar
Music School for sydskandinaviske barbershoppiger.
Kontakt Copenhagen Hot Notes hvis du vil vide mere,
f.eks. Annlouise.blixt@pop.landskrona.se, +46 137962.

januar 2003

spiller et 10-mands orkester, Kong Hans Kongelige
Hofkapel, op til dans med swingende toner fra 20'erne.
Prisen for at deltage i dette storslåede jubilæumscocktail-party er 200 kr. eksklusive drikkevarer.
Hvis du er interesseret i at deltage som gæst eller måske bidrage til underholdningen, kan du henvende dig
til Gitte Skovgren på telefon 43 64 73 37 eller E-mail:
skovgren@worldonline.dk inden 1. februar 2003.
27. marts
Denne aften er Copenhagen Hot Notes vært ved en såkaldt "provtävling" hvor forårets konkurrenter kan få en
foreløbig bedømmelse af deres standpunkt i en eller fle re kategorier. Både kvindegrupper og herregrupper kan
deltage eller sende en spion. Mere info hos
Annlouise.blixt@pop.landskrona.se, +46 137962.

15. - 16. februar
Harmony Intensive Training 5th session for aspirerende
coaches foregår i Växsjö kun 200 km øst for København.
Växsjö har både herrekor, Dacke Drängar og damekor,
Wexiö Lady Lights.
Lørdag den 1. Marts
Close Harmony og Fourtune træner singing med regionens førende coach på feltet, Lasse Holmström. Hold
dig orie nteret om tid og sted så du kan komme og se
hvordan Lasse tryller med vores sangmæssige ydelse.
Her begynder træningen til forårets stævner.

Close Harmony og Fourtune synger sammen på Bartof Café
(Foto: Tom B. J.)

Lørdag den 1. Marts
Vokalgruppen COCKTAIL holder sit 10 års jubilæum
lørdag den 1. marts 2003 kl.18.
Begivenheden fejres med en jubilæumsfest og koncert
på Korsagergård i Vallensbæk, hvor der vil være underholdning i topklasse. COCKTAIL har i dagens anledning indbudt forskellige gæster. Der vil bl.a. være
barbershopsang fremført af Danmarks eneste kvindelige barbershopkor Copenhagen Hot Notes under ledelse
af Ann-Louise Blixt samt herrekvartetten Close Harmony.
Der er lagt op til et jubilæums-cocktail-party i 20-er stil
med sprudlende champagne og en spændende og udsøgt let menu. Efter middagen og underholdningen
4

Copenhagen Hot Notes (Foto: Tom B. J.)

29.-30. Marts
Dansk Festival for barbershop og showsang i Hillerød.
Festivalen omfatter optræden i Slotsarkadernes butikscenter, offentlig koncert i Støberihallen, en stor aftenfest med egen underholdning, coaching af grupper og
kor samt to workshops: masterclass i barbershop og
almen træning i rytmisk sang.
1.-4. Maj
Konkurrencestævne for barbershoppiger i Sweet Adelines International's region 32 (Skandinavien) i Göteborg. Mere info på www.nordiclightregion.com.
Copenhagen Hot Notes kommer. Kommer din gruppe?
22. -25. maj
Konkurrencestævne for herrebarbershoppere arrangeres
af Falu Minor Chords i Falun nord for Stockholm. Der
bliver nok fælles buskørsel derop for danske og skånske deltagere. Fourtune kommer, Close Harmony kommer. Kommer din gruppe? Supportere og wannabes af
begge køn er velkomne. Foreløbig tilmelding i januar,
endelig tilmelding i februar. Mere info kommer måske
på www.snobs.org eller www.fmc-barbershop.nu.

