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Fællesbillede Festival 2005

Festival 2005 en succes
Af Jørgen Kampp

Dansk Barbershopforening afholdt sin 12. festival lørdag-søndag den 12.-13. marts 2005 i Hillerød. 12 danske grupper og kor deltog i en kogende weekend med
sang, fest og glæde.
Årets 12. Danske Barbershop Festival med barbershop
og showsang var en god blanding af gammelt og nyt.
Gammelt fordi mange af os kunne mødes med andre
grupper og sangere vi kender fra tidligere år om et festivalprogram med coaching, instruktion, fællessang,
festmiddag med underholdning og offentlig koncert.
Nyt fordi vi kunne byde velkommen til nye grupper,
fordi vi for første gang havde instruktører fra England,
og fordi vi havde skiftet til Hillerød Ungdomscenter
som var meget velegnet med både grupperum, køkken
og en hyggelig sal til lørdagens fest.
I år var der udelukkende danske grupper med, bortset
fra at de engelske instruktører deltog i underholdningen
lørdag aften. Som tidligere år i Hillerød (bortset fra

sidste år) optrådte grupperne i Slotsarkaderne på slap
line – her var der lejlighed til at afprøve sit repertoire
over for det travle butikspublikum som tog sig tid til at
lytte til gruppernes numre og kvitterede med pænt bifald.
Fra morgen til aften
Grupper og kor blev budt velkommen med morgenmad
lørdag morgen på Hillerød Ungdomscenter. Noget materiale var udsendt på forhånd, blandt andet fik hver
sanger en fribillet til koncerten, og noget blev uddelt
ved ankomsten. Alle gik derefter over til Slotsarkaderne for at optræde på skift på to ”scener”, og ind imellem var der frokost på Ungdomscenteret. Derefter gik
det slag i slag weekenden igennem.
Coaching og instruktion
Hver gruppe/kor fik om eftermiddagen coaching i to
omgange a 5 kvarter. Coaching er en fast del af Dansk
Barbershopforenings festivaler. Med to forskellige
(fortsættes på side 4)
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Det rytmiske sangkor Unoderne

- øver på Sankt Annæ Gymnasium, lokale C111.
Kom og vær med, mandage 19.00-21.30. Derefter café.
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Dansk Barbershopforening (DABA)
www.barbershop.dk

daba@barbershop.dk

Indmeldelse
Kontingent: 100 kr. pr. person eller 400 kr. pr. gruppe i
2005. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet
til kassereren, Giro 1224 3154.

Unoderne

Korafgift 650 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@mail.tele.dk

DABA’s bestyrelse: Bjarne, Tom, Jørgen R.,
Per, Jørgen K. og Verner

Jørgen Kampp, formand
Solvænget 12, 2100 København Ø
Tlf. 3920 3344. e-mail: kampp@dadlnet.dk
Bjarne Høyer
H. P. Christensens Vej 16, 4180 Sorø
Tlf. 5783 1849. e-mail: bjarnehoeyer@stofanet.dk
Jørgen Rasmussen,
Løvtoften 36, 2630 Tåstrup
Tlf. 4399 7623. e-mail: jolora@webspeed.dk

Festival 2006: Indbydelse
Næste års festival bliver igen i Hillerød
lørdag-søndag 25.-26. marts 2006.
Snak allerede nu sammen i gruppen/koret om at
deltage. Sæt kryds i kalenderen. Vælg hvilke numre
I vil gøre klar til festivalen, både til sceneoptræden
og til vores store fest lørdag aften. Tilmeld jer, så
snart I har besluttet.
Se indbydelsen som er indlagt i dette nummer af
BarberBladet.

Per Nørby Holm, redaktør
Himmerlandsvej 29, st. tv., 2720 Vanløse
Tlf. 3811 3880. e-mail: per.holm@nodecentrum.dk
Tom Budde Jensen, kasserer, web, Unoderne,
Oldermandsvej 39, 1. th., 2400 København NV
Tlf. 3585 7675. e-mail: tombj@mail.tele.dk
Verner Kruse Petersen, sekretær, suppleant
Maglegårdsvej 335, 3480 Fredensborg
Tlf. 4848 3014. e-mail: v.k.petersen@webspeed.dk

Næste nummer af Barberbladet

kommer snart og har deadline medio januar
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REFERAT AF

DANSK BARBERSHOPFORENINGS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Lørdag den 12.03.05 kl. 16.30 på Hillerød Ungdomscenter

Ad. 1 Valg af dirigent
Ole Hvalsum blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad. 2 Formandens beretning
Foreningens formand, Jørgen Kampp, forelagde den omdelte beretning. Af nyheder nævntes korprojektet Harmony Rocks, et barbershopmandskor oprettet med Per Nørby Holm og David Brown som dirigenter og Jonas Kromann som korpræsident. Showkoret Unoderne optrådte i 2004 ude 7 gange, hvor
højdepunktet var Den Franske Skoles 50 års jubilæum den 1. maj for prins Henrik og et publikum for ca.
1.500 mennesker. Festival 2004 blev omtalt, med deltagelse af 10 grupper, heraf 1 kor og 1 kvartet fra
Sverige og 1 kvartet fra Storbritannien. Formanden sluttede med at takke bestyrelsen, festivalkomiteen
og dirigenterne for foreningens kor, Unoderne og Harmony Rocks, for godt samarbejde i bestyrelsesåret
2003-2004. Der var ingen kommentarer til beretningen.
Ad. 3 Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Kassereren, Jørgen Vesterdal Jørgensen, forelagde regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.
Ad. 4 Vedtægtsændringer
Den foreslåede vedtægtsændring, der var udsendt med indkaldelsen til generalforsamling, blev godkendt uden diskussion. Det er dermed tilføjet til vedtægterne at der kan oprettes lokalafdelinger, hvis
vedtægter skal godkendes af Dansk Barbershopforenings bestyrelse.
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet 100 kr. for enkeltmedlem og 400 kr. for gruppemedlem. Der
var ingen andre forslag. Forslaget blev godkendt.
Ad. 6 Valg af formand og øvrige bestyrelse
I henhold til vedtægterne består bestyrelsen af formanden, 6 øvrige medlemmer og 2 suppleanter. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanterne for 1 år ad gangen.
Formanden, Jørgen Kampp (Fourtune), samt bestyrelsesmedlemmerne Per Nørby Holm (Fourtune
og Harmony Rocks) og Tom Budde Jensen (Unoderne) var ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem Jonas Kromann (Close Harmony og Harmony Rocks) blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Jørgen Vesterdal Jørgensen ønskede ikke at fortsætte.
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået Bjarne Høyer (Barberpapas) og Jørgen Rasmussen
(Basement Quartet); begge blev valgt.
Verner Kruse Petersen (Nice Try) genopstillede som suppleant og blev valgt.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at optage bestyrelsesmedlemmer på de ubesatte poster.
Ad. 7 Valg af revisor
Niels Rolf Jacobsen blev genvalgt.
Ad. 8 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 9 Eventuelt
Formanden rettede en tak til afgående bestyrelsesmedlem Jørgen Vesterdal Jørgensen, ikke mindst for
hans arbejde som kasserer, herunder indførelsen af et regnskabsprogram.
30.06.05

Ole Hvalsum, dirigent

Jørgen Kampp, referent
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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.

december 2005

Betal kontingent
Girokortet til kontingentindbetaling er indlagt i dette nummer af BarberBladet. Vi beder om at det
kommer i bunken med nytårsregninger og bliver
betalt til nytår.
Kontingentet i 2006 er for enkeltmedlemmer 100 kr.
og grupper/kor 400 kr.

25-26. marts 2006
Dansk Barbershopfestival for 13. gang.
Som denne gang indeholder traditionerne fra fem års
festivaler i Hillerød. Ligesom sidste år er der udvidet
instruktion og coaching, sådan at både barbershop og
anden rytmisk sang får et intensiveret tilbud.

Crazy Penguins

(herrer, dirigent Ann-Louise Blixt), That’s what friends
are for (damer, dirigent Jenny Lawson) og Goodnight
Sweetheart (alle, dirigent Peter Salwin).
Det var en fornøjelse at optræde for det veloplagte publikum der belønnede sangerne med et varmt og langvarigt bifald.

Basement Quartet

Festival 2005 en succes (fortsat fra forsiden)
instruktører coaches hver gruppe/kor i fremførelsen af
sangnumre de har valgt.
Søndag formiddag var der fællesinstruktion af alle festivaldeltagerne i to seancer. I første instruktion, Vocal
production, underviste dirigent Jenny Lawson fra Surrey Harmony og hendes vicedirigent i hvordan grupper
og kor får det bedste frem i sang og harmonisering. I
næste instruktion, Showmanship, underviste dirigent
Ann-Louise Blixt fra Copenhagen Hot Notes og Jackie
Driscoll fra Surrey Harmony i hvordan man som gruppe og kor gør sig bedst muligt på scenen.
Offentlig koncert med fribilletter
I år havde hver deltagende sanger fået en fribillet på
forhånd som led i den samlede ”festivalpakke”, og rigtig mange havde benyttet sig af at få familie og venner
med til koncerten søndag eftermiddag kl. 15.
Alle 12 deltagende grupper og kor optrådte med hver to
numre. Desuden optrådte festivaldeltagerne, som det er
blevet tradition, med tre fællessange: Sweet and lovely
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Fest og afslutningsreception
Festen lørdag aften var som sædvanlig et højdepunkt
med stemning fra start til slut. Festmiddagen blev indtaget i Ungdomscenterets teatersal hvor der blev serveret en dejlig buffet. Og så tog underholdningen fat.
Grupper sprang op på scenen og optrådte for hinanden,
og det blev sent før de sidste gik hjem.
Søndag kl. 17.30 efter koncert og fotografering samledes vi til slut over et glas vin eller vand og sagde tak for
denne gang. En særlig tak blev rettet til Jørgen Vesterdal Jørgensen og Verner Kruse Petersen som havde
trukket det største læs med dette års festival.
Mange deltagere gav udtryk for at festivalen havde
været en stor positiv oplevelse, og at de allerede glædede sig til næste festival i foråret 2006.

Barberpapas

