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Kom til Festival 2006
Af Jens Kildebo

Det var på alle punkter en kæmpeoplevelse. Vi har
levet højt på disse oplevelser hele året igennem og glæder os utroligt til at være med igen i år, og jeg kan kun
opfordre alle interesserede – erfarne, som kan give en
masse videre til andre, og novicer, som kan lære og få
en fantastisk inspiration til egen videre udvikling – til at
komme til Festival 2006 i Hillerød den sidste weekend i
marts.

Efter at have modtaget BarberBladet med omtalen af Festival
2005 og med tanke om et nyligt
veloverstået nytår sidder jeg
langt ude på landet og reflekterer
over, hvordan livet har udfoldet
sig i vor lille barbergruppe.
Fra vores side var det en ”kiggen
på” i foråret 2004, hvor vi var
lidt med om lørdagen til festivalen i Hillerød. Det var, som om
der åbnede sig en ny verden for os i et brus af toner,
nye indtryk og kammeratskab. Det var totalt overvældende, men skabte en uigendrivelig beslutning hos os
om, at det var vi simpelthen nødt til at deltage fuldt og
helhjertet i året efter – altså i 2005.
Så vores forventninger til Barberfestival 2005 var tårnhøje. Kunne den så leve op til dette:
• Først at stille op til sang mellem travle lørdagshandlende i et indkøbscenter (hvad var dog dette?)

Læs i dette nummer:
• Vad är barbershop
• Barbershop A – Ö
• Barbershopkonvent i Helsingborg
• Juletræf på Bartof
• Ensemble-stafetten
• Vokalkalenderen
• Stiftende generalforsamling i
Lokalafdeling Nordsjælland

• Derefter at skulle coaches (forkæles af en ekspert
– helt alene?)
• Øve fællesnumre i barbersang
• Have et par numre til underholdning klar – skulle
det være mere barbersang, eller kunne det mon gå
an at tage et par festlige danske numre med? Det
løb vi an på!
• Og til sidst den store
søndagen!
I ved)!

– koncerten om
(Skæbnesymfonien,

Oven i alt dette kommer så kontakten med alle de andre
glade sanggrupper med gensidig udveksling af oplevelser, toner og noder. Det skaber inspiration.

Instruktion ved festivalen 2005

______________________________________________________________________________________________________
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Det rytmiske sangkor Unoderne
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Tidsskrift for rytmisk sang.
Medlemsblad for Dansk Barbershopforening

- øver på Sankt Annæ Gymnasium, lokale C111.
Kom og vær med, mandage 19.00-21.30. Derefter café.

 Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Abonnement: 200 kr. for 2006 (4 numre)
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DABA/Tom Budde Jensen, 3585 7675
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Bjarne Høyer (ansv.), 5783 1849
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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 2006. 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

Husk:
At melde din gruppe til festivalen!
At betale kontingent!

Tom Budde Jensen, kasserer, web, Unoderne,
Oldermandsvej 39, 1. th., 2400 København NV
Tlf. 3585 7675. e-mail: tombj@mail.tele.dk
Bjarne Høyer, sekretær
H. P. Christensensvej 16, 4180 Sorø
Tlf. 5783 1849. e-mail: bjarnehoeyer@stofanet.dk
Per Nørby Holm, bestyrelsesmedlem
Himmerlandsvej 29, st. tv., 2720 Vanløse
Tlf. 3811 3880. e-mail: per.holm@nodecentrum.dk
Jørgen Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Løvtoften 36, 2630 Tåstrup
Tlf. 4399 7623. e-mail: jolora@webspeed.dk
Verner Kruse Petersen, suppleant
Maglegårdsvej 335, 3480 Fredensborg
Tlf. 4848 3014. e-mail: v.k.petersen@webspeed.dk
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Juletræf på Bartof

BarberBladet

Af Carsten Holm

Hvad kunne få fem midaldrende barbershoppere fra Vestsjælland til at
forlade den hyggelige stue med skæret fra adventskransens to lys den 2.
søndag i advent? Det kunne DABA´s
årlige juletræf på Café Bartof. Vejret
var ganske vist regnfuldt og alt andet end opløftende,
da vi kørte til København, men sindet var opladt. Vi
glædede os til at par fornøjelige timer i selskab med
andre barbershoppere. Det var i øvrigt første gang, at
vi, Barberpapas fra Slagelse, skulle deltage i dette traditionsrige arrangement, og vi mødte op i det lille hyggelige værtshus på Ndr. Fasanvej med positive
forventninger, og de blev indfriet.
Da vi kom, havde vi tid til at dulme nerverne og smøre
stemmebåndene med alkoholiske drikke, og jeg kunne
forstå på mine vindrikkende kammerater, at rødvinen
ikke just var grand cru. Til gengæld kunne stedet servere velskænket og velsmagende fadøl, var vi enige om i
min gruppe.
De deltagende grupper udgjorde et ganske lille udsnit
af foreningens medlemmer. Vi havde alle fået en bunden opgave: At synge tre numre. Alt dette blev styret af
Jonas Kromann, aftenens konferencier, der ud over selv
at levere dejlig barbershopsang sammen med Harmony
Rocks også fik aktiveret det ganske talstærke publikum
med en lille fælles ”tag”.
Jo, vi lyttede til livsbekræftende musik denne våde og
mørke 2. søndag i advent, og som et apropos sang Barberpapas Juletræet med sin pynt i en udgave, der havde
visse elementer af barbershop over sig. Den overraskede forhåbentlig barbershopkendere positivt. Om den
skræmte almindelige værtshusgæster væk, skal være
usagt.
Et ønske for dette års december? Måske at arrangementet ikke ligger på en søndag aften – det er ikke så smart
for os, der kommer fra provinsen – måske, at arrangementet varsles i bedre tid, så flere end de fire grupper
deltager, og kunne man finde et sted, hvor hele publikum kunne se noget, ville det ikke være at foragte.
Men vi kommer i hvert fald!

Bartof Cafe

Redaktørskift

Februar 2006

Fra og med dette nummer har BarberBladet fået ny
ansvarshavende redaktør. Med ny redaktør kommer der
uundgåeligt også en lidt anden tilgang til funktionen.
Denne ”nye stil” må så dels medlemmerne/læserne,
dels bestyrelsen forholde sig til efterfølgende.
Der vil fremover blive lagt stor vægt på, at bladet udkommer med stor regelmæssighed. Det er derfor målet,
at de 4 årlige numre skal udkomme medio februar,
medio maj, ultimo august og medio november. I hvert
nummer meddeles deadline for det kommende nummer.
BarberBladet skal orientere om, hvad der rører sig inden for barbershop og showsang. Det vil derfor være til
gavn for alle, hvis læserne vil give oplysninger om
begivenheder, der skal finde sted. Måske ved vi det
allerede; i så fald vil det fremgå af ”Vokalkalenderen”,
som løbende opdateres i hvert nummer. Er der derimod
tale om en begivenhed, vi ikke kender til, er der mulighed for at opføre den i kalenderen.
Begivenheder, som har fundet sted, hører vi også gerne
om i form af en decideret anmeldelse eller blot en mere
”uformel” oplevelsesomtale. Se fx omtalen af Bartofarrangementet her på siden.
Bladet skal også være et middel til at styrke samhørighedsfølelsen i foreningen. Vi hører gerne fra jer om
stort og småt m.h.t. de forskellige gruppers arbejdsform, erfaringer og ideer. Se fx ”ensemble-stafetten”,
hvor første etape løbes i gang på s. 7.
Endelig skal bladet medvirke til at uddybe kendskabet
til de genrer, vi dyrker og holder af. Ønsker om emner
til fremtidige artikler modtages med taknemmelighed. I
dette nummer bringes 1. del af en artikelserie på – formodentlig – fire, hvor en meget kvalificeret kender af
barbershop og showsang, Ann-Louise Blixt, beskriver
særkender ved de to typer.
En forenings og et medlemsblads livskraft er totalt
afhængig af medlemmernes aktive medvirken og engagement. Det gælder ikke mindre for vort vedkommende, så tøv ikke. Grib knoglen, pennen eller til tastaturet!
Meddel os jeres ris, ros, gode ideer eller ønsker. Adresser findes på s. 2.
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Her bringes den første af fire artikler, som ud fra forskellige vinkler skal belyse, hvad barbershop er, og hvad showsang i øvrigt er

Vad är barbershop?
(och vad är annan, fin musik?)

Av Ann-Louise Blixt
Ann-Louise Blixt begyndte at synge barbershop i 1985 i Helsingborg.
Musikuddannelse i Sweet Adelines og
Snobs regi siden da har resulteret i, at hun i
dag er certificeret dirigent, arbejder som
coach og arrangør, synger i kor och kvartet
og er Regional Faculty (lærer ved music
schools).
Fornemste merit i konkurrence: Som sanger i koret Pearls
of the Sound vandt hun guldmedalje i ”verdensmesterskabet for små kor”, Harmony Classic 2001.
Ann-Louise har erfaring fra de fleste kommitteer og
funktioner, som forekommer inden for den organiserede
korverden – fra pr, beklædnings- och koreografi-team til
historie, show- og uddannelse m m.
Ann-Louise har også arbejdet i Regional Management
Team for Nordic Light Region som Education Coordinator med ansvar for uddannelse i Sverige, Danmark, Norge og Finland.

Vi talar ofta om barbershopsång i sport-termer – vi har
bland annat teknik, coacher, vi tävlar, och det finns en
hel del regler att hålla sig till.
Barbershoparrangemang
ska vara fyrstämmiga
Upptakter kan vara unisona (alla sjunger samma toner),
ekon kan vara en-, två- eller tre-stämmiga, men huvuddelen av ackorden i ett barbershop-arrangemang ska
vara fyrstämmiga.
A Cappella
Barbershop sjungs alltid utan ackompanjemang av
andra instrument.
Det enda ”instrument” som förekommer, är pitchen,
den ”pipa” som anger tonarten. Man blåser en ton, varpå sångarna själva vet på vilka toner de ska börja
sjunga.

Ann-Louise har siden 2001 dirigeret Danmarks første
kvindelige barbershopkor, Copenhagen Hot Notes.
Endelig har Ann-Louise i flere år været en skattet instruktør ved DABA´s festivaler.

Som alltid besvaras rubrikens fråga på olika sätt, beroende på vem som frågar och vem som svarar!
Och givetvis finns det många åsikter och uppfattningar,
men eftersom det är jag som skriver, blir det i huvudsak
mina funderingar som anger tonen här…
Vi sjunger för publiken
Att ha en publik är en av de allra viktigaste delarna i
vår verksamhet – så varför inte fråga dem vad som är så
bra med barbershop?
Man kan t ex få svaren ”vacker stämsång”, ”tjusiga
kläder och koreografi”, ”charmiga och underhållande
sångare”, eller ”ni ser ut att ha roligt när ni är på scenen”.
Publiken uppskattar också att vi alltid sjunger utan
noter, riktar oss direkt till dem och har som huvudsyfte
just att underhålla.
Mera sällan vet publiken exakt vad, som gör en låt,
eller ett framträdande till ”äkta” barbershop.
Men för den som sjunger barbershop, är det en klar
fördel att veta vad man gör, så man kan utveckla sin
teknik och göra musikens budskap ännu mer rättvisa.
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Ann-Louise Coacher ved festivalen 2005

Män eller kvinnor
För att övertonsmönstret ska bli det rätta, består körer
och kvartetter av antingen män eller kvinnor.
Det finns blandade grupper som sjunger 8-stämmiga
arrangemang i barbershopstil – det är trevligt på alla
vis, men inte barbershop.
(Begreppet övertoner behandlas mer ingående i en senare artikel.)
Melodin i lead-stämman
Enstaka fraser kan ligga i andra stämmor, men för att få
det rätta soundet och balansen i ackorden ska melodin
huvudsakligen ligga i leaden.
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En förklaring till hur ovanstående kriterier skapades,
finner man i en av skrönorna om hur ”sporten” barbershop uppstod:
I den långa kön (som företrädesvis bestod av män) till
barberaren, var det någon som tröttnade på att bara stå
och vänta, och började sjunga på en känd melodi – det
fanns åtskilliga slagdängor och traditionella visor som
”alla” kände till.

Februar 2006

Både pop- och rock-musik har liknande ackord och
ackordsföljder, och kan ofta med gott resultat arrangeras i barbershopstil.
Skillnaden mellan barbershop och barbershop-stil (och
vad som inte är barbershop men fint ändå) behandlas i
nästa artikel.

A

Barbershop A – Ö

– ackord, tre eller fyra toner som bildar en i vår musiktradition välljudande enhet

B

– ballader är melodier som sjungs ad lib, dvs att texten och budskapet får styra rytmen och man tar sig friheter ifråga om pausering och tempo (se även uptune)

C

– coachning är ett viktigt inslag i utbildningen och
utvecklingen för både körer och kvartetter

D

– domare utbildar sig i ca tio år innan de anses kvalificerade att döma tävlingar ens på regional nivå

Ann-Louise instruerer ved festivalen 2005

Någon började sjunga med, men skapade sin egen
stämma i intervaller som harmonierade med melodin.
Förmodligen var han bas…
En tredje man hade ljus röst, trivdes bättre ovanför
melodin och skapade sig en tenor-stämma som passade
ihop med de andra två.
För att göra ackorden kompletta, kom så en bariton och
”fyllde i” de toner som de andra inte sjöng.
Det säger sig själv, att förutsättningen för att få ihop
detta var att alla kände till melodin, och att melodin var
tämligen enkelt konstruerad - annars är det omöjligt att
harmoniera…!

E

– erfarenhet vinner! Som i så många andra ”sporter”…

F

– ”forward motion” är den energi som bär musiken
framåt, och håller både sångare och publik vakna

G

– grundtonen är något alla sångare måste känna till
för att kunna harmoniera och balansera ackorden
(fortsættes i BarberBladet nr. 2/2006)

Har du frågor eller kommentarer?
Kontakta mig gärna!
Email: annlouise.blixt@swipnet.se

Barbershop instruktion v. festivalen 2005
Barbershop Coaching ved festivalen 2005

Man brukar säga att barbershopen skapades (eller uppstod) omkring det förra sekelskiftet, i slutet av 1800talet eller början av 1900-talet. Harmonierna som uppstod, var enkla ackord i bestämda följder, som stämmer
ganska väl med den västerländska musiktraditionen
ända in i våra dagar.
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Barbershopkonvent i Helsingborg

Af Jørgen Kampp

Det årlige barbershopkonvent i Sverige for mænd afholdes i
Kristihimmelfarts dagene. I tre døgn er Helsingborg fuld af
barbershop – en stor oplevelse, især for barbershopsangere.

Hvert år afholder den svenske barbershopforening for
mænd, SNOBS, et såkaldt konvent over tre døgn. I år er
det i Kristihimmelfartsferien, torsdag-søndag den 25.28. maj, i Helsingborg. Konventet går som regel på
skift mellem større svenske byer, men denne gang er
Helsingborg værtsby for andet år i træk. Konventet
arrangeres af Helsingborg Barberboys, et af Sveriges
bedste barbershopkor, der også har fostret mange kvartetter.
Open championships
Konventet er døbt ”The 2006 Open Championships –
SNOBS Barbershop Convention”, og de svenske arrangører håber som tidligere at få deltagelse fra de andre
nordiske lande og denne gang også fra andre lande i
Europa.
Der er sangkonkurrencer for både mandskvartetter og
mandskor ligesom i USA der er barbershoppens hjemland. Fra Danmark har i de senere år Pure Voices, Close Harmony og Fourtune deltaget i
kvartetkonkurrencer.
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Program, information og tilmeldingsskemaer
Nærmere oplysning fås på hjemmesiden www.barberboys.org. Klik nederst til venstre på ”The 2006 Open”,
så kommer du til konventets velkomstside. Nederst til
højre på siden er der links til tilmeldingsblanketter for
kor og kvartetter og for generel registrering. Der er en
”Official invitation”, og der er et program for de fire
dage. Man kan selv vælge hvilke dele af programmet
man vil melde sig til under hensyn til interesser og
økonomi.

Fire livlige dage
Ud over konkurrencerne er der instruktioner og workshops. Der er shows med optræden af topgrupper og
topkor, både mænd og kvinder. Der er en offentlig koncert på torvet i Helsingborg. Der er festmiddag, ”afterglow”, om aftenen med optræden af grupper og kor.
Indimellem og hver aften til langt ud på natten er konventet gennemsyret af sang, hvor deltagerne blander sig
på tværs af grupper og kor og synger ”polecat songs”
(ca. 10 korte barbershopsange som man hurtigt lærer at
kende – de samme som synges ved den offentlige koncert) og ”tags” (dvs. løsrevne slutstrofer fra sangnumre
- eller linier der kunne have været det!).
Man kan have stor fornøjelse af at deltage, også hvis
man ikke konkurrerer. En ting kan man være sikker på:
man kommer hjem fuld af inspiration, med nye kontakter – og noget hæs!
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”Ensemble-stafetten”

Dette er den første af en – forhåbentlig – laaaaang række artikler, hvori vores medlemmer præsenterer sig selv
med det formål, at vi kommer til at få et langt bedre kendskab til hinanden inden for ”familien”
Af Barberpapas
Det er knap to år siden, vi fandt ud af det: Vi er ikke
rigtige barbershoppere. Ja, vi er ikke engang ”wannabes”.
Det var ved Festival 2004, åbenbaringen kom til os. Få
måneder forinden var det gået op for os – vistnok ved
en tilfældighed – at der var noget, der hed Dansk Barbershopforening. Ret hurtigt fik vi meldt os ind, og
snart efter kom invitationen til festivalen.
Festival! Vi nølede, men blev enige om, at det nok var
ret ufarligt at tilmelde os som observatører. Vi skulle
bare være med på en kigge-lytter sådan ude på sidelinien, hvor ingen rigtigt lagde mærke til, at vi var der. For
at snuse til, hvad det hele var for noget. Bare om lørdagen.
Næppe var vi trådt ind ad døren, før vi fandt ud af, at
det vist var en slags fætter&kusine-komsammen, vi var
røget ind i. Vi blev modtaget af familiens overhoved,
den hvidlokkede og agtværdigt udseende onkel Jørgen,
og den unge onkel Jonas på en måde, som var vi den
længe ventede og dybt savnede fætter fra provinsen. Så
blev vi budt på lidt morgenmad med en dram til, og de
fleste fætre og kusiner var allerede kommet. Alle tog de
hjerteligt imod os. Endelig kom også den joviale onkel
Verner; det viste sig senere, at det vist var ham, der
lagde hus til, så han havde haft travlt med sine værtsforpligtelser. Flere onkler og tanter husker vi ikke navnene på, men vi fandt da ud af, at de også var kommet
fra Sverige og Norge, for vi blev bedt om at gå ind i
festsalen, hvor hele familien blev råbt op med navns
nævnelse. Og så var det den svenske tante Ann-Louises
tur til at holde tale. (Og her slutter så allegorien, der
gerne skulle give en antydning af stemningen, som vi
oplevede den om lørdagen ved festivalen.)
Det var ved Ann-Louise Blixt´s forelæsning over emnet
”What is barbershop?”, at de første skæl faldt fra vore
øjne. Senere hen ved coaching-sessionerne gik det
yderligere op for os, hvor fjernt fra hardcore barbershop, det vi gik og puslede med i virkeligheden var.
Men det har vi affundet os med, dog vil vi forfærdelig
gerne være ”barbershop sound-alikes”. Det er i virkeligheden nok det, der er vores ambition. Lyden, harmonierne, det er der, vores hovedinteresse ligger. Mills
Brothers er nogle kæmpeidoler for os, uagtet de ikke
synger barbershop. Men de er et levende bevis på, at
hvis lyden har tilstrækkelig kvalitet, er det bedøvende
ligegyldigt med alle fagter og gebærder. Det, der vist

hedder ”showmanship” – eller er det ”presentation”, det
hedder? – det går vi ikke så højt op i. Det er nok for
amerikansk for os. Det er for meget glimmer. Vi har
glimmer nok i det stof, vore veste og butterflies er lavet
af. På den anden side forsøger vi ikke bevidst at ligne
dødbidere på scenen.
Måske er vi det danskeste barbershopensemble i foreningen. For os har det været – og er stadig – vigtig(s)t,
at vi HYGGER os, når vi kommer sammen for at øve.
Vi kalder os Barberpapas, for noget skulle vi jo hedde,
når vi optrådte ved Kulturnatten i Slagelse. Og fædre er
vi jo da alle. Men høje hatte og særligt tykke maver har
vi ikke, så vi kan godt undvære at blive kaldt Barbapapas.

Barberpapas

Indtil for et par måneder siden har vi været fem, men vi
har lige optaget et sjette medlem i gruppen, så nu er vi
2 lead´er, 2 basser, en baryton og en tenor. (I virkeligheden er vi vist alle en slags baryton´er for Herren.) Vi
har sunget sammen i mange år, to af os siden 70´erne,
to mere kom til i 80´erne og de to sidste i 90´erne. Men
det var i et stort blandet kor, hvor hovedvægten lå på
det klassiske, seriøse repertoire. For sjov begyndte så
nogle af os at synge det, vi troede var barbershop ved
siden af. Det har vi gjort regelmæssigt i 5-6 år nu, men
altså på absolut hyggebasis.
Det foregår i vores private hjem på skift sådan ca. en
gang om måneden. Vi mødes kl. 19. Først får vi en øl,
så ordner vi verdenssituationen, og efterhånden går vi
så småt i gang med at synge lidt, idet vi skyller efter
med en pilsner mere. Efter en 1½ times tid bliver der så
serveret et ret omfattende ostebord med kaffe eller te
til. Og omkring kl. 23 skilles vi. Sådan har det kørt
indtil Festival 2005, hvor vi deltog i fuldt omfang.
Langsomt har vi forsøgt at stramme op, mødes lidt
hyppigere og arbejde en smule mere målrettet. Bl.a.
stod det os efter coaching i 2004 lysende klart, at vi
ikke skulle stå med noder i hænderne, som vi var vant
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til fra koret. Og så skal vi være mindre nodetro, vi skal
lære at dvæle.
Vi har nu sat os for at mødes med 14-dages intervaller,
hver anden gang i en skoles musiklokale – så går der
nok knap så meget hygge i den. Om det vil lykkes, må
tiden vise. 3 af os er stadig erhvervsaktive i skolen, så
vi er kun alt for vant til, at der kommer et obligatorisk
møde i vejen for vore øvebestræbelser.
Nu glæder vi os til at læse om, hvordan andre grupper
arbejder. Vi giver hermed stafetten videre til……
Nå nej, det må I vente og se til maj-nummeret af BarberBladet.

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.
2. marts 2006 Lokalforening stiftes i Hillerød
Dansk Barbershopforening indkalder til stiftende generalforsamling i Lokalafdeling Nordsjælland med hjemsted i Hillerød Kommune. Det sker med ønsket om at
samle og støtte vokalensembler og enkeltpersoner med
tilknytning til barbershop- og showsang i Nordsjælland,
herunder at forestå aktiviteter i tilknytning hertil, både
lokalt og i samarbejde med DABA.
Med hjemsted i Hillerød placerer lokalafdelingen sig
centralt i Nordsjælland og kan drage nytte af byens i
forvejen blomstrende kultur- og foreningsliv og ikke
mindst af de foreningslokaler, som kommunen har stillet til rådighed for foreningerne i Hillerød Kultur- og
Videncenter, beliggende bag biblioteket.
Den stiftende generalforsamling finder sted torsdag
den 2. marts 2006 kl. 19,30 i Kulturværkstedet,
Christiansgade 1, 3400 Hillerød. Dansk Barbershopforening vil sørge for, at de fremmødte bliver præsenteret for prøver på barbershopsang.
Nærmere oplysning fås hos Verner Kruse Petersen (se
listen over bestyrelsesmedlemmer på side 2 i BarberBladet). Forslag til vedtægter kan ses på
www.barbershop.dk.
3.-5. marts 2006 Konvent i Dortmund
Barbershop-in-Germany afholder barbershopkonvent i
Dortmund, Tyskland fredag-søndag 3.-5. marts 2006
for kvinder og mænd. Kvartetkonkurrencer og shows
med internationale topgrupper. Copenhagen Hot Notes
deltager sandsynligvis. Se www.barbershop-ingermany.de.
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25.-26. marts 2006 Festival i Hillerød
Dansk Barbershopforenings 13. festival lørdag-søndag
25.-26.marts 2006 i Hillerød. Festivalen er for alle typer rytmisk a capella showsang. Information og tilmeldingsblanketter er udsendt med BarberBladet 2005/2 og
kan ses på www.barbershop.dk.
25. marts 2006 Generalforsamling i Hillerød
Dansk Barbershopforening afholder ordinær generalforsamling lørdag 25. marts 2006 kl. 16.30 på Hillerød
Ungdomscenter i Hillerød i forbindelse med festivalen.
Se generalforsamlingsindkaldelsen andetsteds i dette
nummer af BarberBladet samt på www.barbershop.dk.
6. april 2006 Copenhagen Hot Notes på Mandela
Copenhagen Hot Notes holder forårskoncert, på Kulturcafé Mandela, på Halmtorvet i København, torsdag
den 6. april kl. 20.
25.-28. maj 2006 Konvent i Helsingborg
Helsingborg Barberboys afholder årlige SNOBS’ barbershopkonvent. SNOBS er den svenske barbershopforening for mænd: Society for Nordic Barbershop
Singing. Kvartetkonkurrencer og korkonkurrencer.
Shows med topgrupper og –kor. Tre døgn fyldt med
barbershopsang på kryds og tværs. Se
www.barberboys.org.
3. december 2006 Sangtræf i København
Dansk Barbershopforenings traditionelle sangtræf i
København den første søndag aften i december kl. 20. I
grupper og kor optræder vi uformelt for hinanden og
for stedets sædvanlige publikum. Stedet meddeles senere – måske bliver det som tidligere år i Cafe Bartof på
Frederiksberg. Se billedreferat af sidste års sangtræf på
www.barbershop.dk.

