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Af Jørgen Kampp

Det er med vemod, men samtidig med gode forventninger at jeg afgår som formand for Dansk Barbershopforening.
Efter de to første barbershopfestivaler stiftede vi
Dansk Barbershopforening i 1994, og jeg tiltrådte
som foreningens første formand. Siden er vi nået op
på 14 festivaler, som har været foreningens rygrad
gennem årene. Skiftende bestyrelser har gjort et stort
arbejde, ikke blot i arrangementet af festivaler, men
også med vores juletræf, med BarberBladet, med
internationalt kontaktarbejde, med kontakt mellem
sangere og grupper og meget andet.
Jeg vil gerne her endnu en gang sige takt til de mange
som har sluttet op om fællesskabet i Dansk Barbershopforening. Samværet – både det sanglige og det
sociale – har givet os mange glæder, og det er det
som ansporer os til at deltage i bestyrelsesarbejde og
festivalarrangement. Jeg takker hermed de mange
som har deltaget i dette arbejde gennem årene.

____________________________________________________

DABA’s bestyrelse: Per, Andreas, David, Torsten

Per Nørby Holm, formand, Fourtune
Himmerlandsvej 29, st.tv., 2720 Vanløse
Tlf. 27 54 40 52. e-mail: pern.holm@hotmail.com

Af Jørgen Kampp
Foto: Tom B. Jensen

Lørdag, efter morgenmad i Hillerød Ungdoms Center, drog alle til Slotsarkaderne og optrådte på skift
mellem 10 og 13 ved vindeltrappen i midten og ved
cafeen. Der var god publikumsrespons, og vi var selv
tilfredse med her fra begyndelsen at konstatere at
grupperne fra sidste år var blevet endnu dygtigere, og
at de nye grupper gjorde sig godt gældende.

Jørgen Kampp afgår som
formand

Det er med stor fortrøstning at jeg nu videregiver
formandshvervet til Per. Lige fra den første festival
har Per deltaget aktivt, og han har siddet i bestyrelsen
fra foreningens stiftelse i en lang årrække. Slut op om
jeres nye formand!

Vellykket festival igen i Hillerød
Dansk Barbershopforenings 14. årlige festival var
igen en samlende begivenhed for foreningens medlemmer. Årets festival var ligesom ved de første festivaler arrangeret af et stort udvalg med
repræsentanter fra mange medlemsgrupper. Under
festivalen hjalp alle grupperne hinanden med de
mange praktiske opgaver omkring information, måltider, lokaleindretning, koncertarrangement osv. 10
grupper deltog i de mange aktiviteter lørdag-søndag
den 24.-25. marts 2007 i Hillerød.
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Læs også i dette nummer:

Andreas Markeprand Reiff, kasserer, Harmony Rocks,
Ravnsborg Tværgade 5, 1. th., 2200 København N
Tlf. 22 77 47 97. e-mail: andreas@markeprand

Festival 2007
Leder
Generalforsamling 2007
Vokalkalenderen
Barbershop-brevkassen
Dagbog fra SNOBS’ konvent 2007
i Växjö
• Hvordan finder mand gode barbershoparrangementer, og hvordan arbejder
man positivt med musikken
• Biblioteksbeholdning
•
•
•
•
•
•

David Brown, sekretær, Close Harmony
Adresse: Lille Strandvej 6B, 2 mf., 2900 Hellerup
Tlf. 20 76 02 05. e-mail: brown@12move.dk
Torsten Hay, Close Harmony
Adresse: Sællerød Park 1, 8, 2840 Holte
Tlf. 28 70 93 32. e-mail: thay@torstenhay.dk

Næste nummer af Barberbladet
kommer i januar 2008 og har deadline d. 22-12-2007.
I næste nummer vil der være information om festival
2008. Dato og sted vil blive oplyst pr. e-mail når de
endelige aftaler er faldet på plads.

Fortsættes side 3
1

Per Nørby Holm ny formand
Først vil jeg sige tak til den afgående formand Jørgen, som med sin entusiasme for Barbershop og foreningsarbejde har lagt mange kræfter i foreningen.
Jørgen, uden din indsats var foreningen ikke nået
dertil, hvor vi er i dag.
Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig, og Andreas Markeprand Reiff er vores nye kasserer.
Torsten Hay og Andreas har ansvar for hjemmesiden,
der snart vil blive opdateret. David Brown er sekretær for bestyrelsen.
Vi vil i den nye bestyrelse gøre nogle nye tiltag. Det
er vores ønske at gøre barbershop mere udbredt i
Danmark. Vi vil også fremme uddannelse inden for
barbershop, og det første vi vil gøre er at opgradere
vores bibliotek med materialer om barbershopteknikker m.m. I dette nummer af bladet er der en
liste over, hvad vi har i biblioteket. I næste nummer
kommer en liste over de nyanskaffelser, som vi vil
indkøbe. Foreningen vil fremover primært arbejde
inden for barbershop, alle andre genrer er naturligvis
2
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velkomne, men de kurser, som vi vil tilbyde, er inden
for barbershop stilen. Hvis andre grupper har lyst til
at arrangere kurser skal i stadig henvende jer til bestyrelsen for råd og vejledning. Vi bakker naturligvis
op om alle vore medlemmer.
Vi vil desuden øge kontakten til de svenske foreninger SNOBS og Nordic Light Region. Bestyrelsen
ønsker også at være mere synlig over for vores medlemmer, og vi vil fremover informere mere om, hvad
der foregår til møderne. Dette vil ske i form af nyhedsmails og indlæg i bladet.
Den næste festival vil snart blive annonceret, vi
mangler blot et par enkelte detaljer før vi
kan informere tid og sted. Vi udsender nyhedsmail
snarest muligt.
Keep the Whole World Singing.

___________________________________________________________

Festival 2007 fortsat fra forside.
Efter frokosten fik grupperne coaching, hver
med to coaches fra Danmark og Sverige. Både
grupper og coaches gav udtryk for at denne del
af festivalen er en stor succes, som skal bevares
på programmet.
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Efter frokosten var der sceneprøve og generalprøve på koncertens fællessange, hvorefter grupperne klædte sig om og gjorde sig klar til
eftermiddagens koncert.

Referat af Dansk Barbershopforenings
generalforsamling i Hillerød Ungdoms
Center, lørdag den 24. marts 2007

Årets offentlige koncert, hvor alle 10 grupper
sang hver to numre, var en stor succes, endnu en
gang rutineret ledet af Jonas Kromann som konferencier. Som afslutning på første afdeling sang
herrerne Sweet And Lovely, dirigeret af Jørgen
Kampp. Sidst i anden afdeling sang damerne
That’s When Life Is Worth Living, dirigeret af
Ann-Louise Blixt, hvorefter alle grupperne samledes på scenen og sang først Java Jive dirigeret
af Ann-Louise og til slut Goodnight Sweetheart
dirigeret af Jørgen. I år var salen indrettet med
cafeopstilling, og det veloplagte publikum kvitterede med stort bifald.

Ad 1

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Hvalsum (Barberpapas), som blev valgt med akklamation.

Ad 2

Formandens beretning
Formanden Jørgen Kampp afgav en mundtlig
version af sin skriftlige beretning, som uddeltes til de tilstedeværende medlemmer.
Efter enkelte rettelser blev beretningen
enstemmingt vedtaget.

Ad 3

Som tidligere år var der fotografering af grupperne i Støberihallens gård, hvorefter festivaldeltagerne samledes ved baren til
afslutningsreception. Glæden var stor over den
vellykkede festival, og vi ser frem til at mødes
igen ved næste års barbershopfestival.

Ad 4

Fastsættelse af kontingent
Det bemærkes, at det drejer sig om kontingentet for 2008.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 100
kr for personlige medlemmer og 400 kr for
grupper/kor.
Det blev af enkelte nævnt, at det måske ville
være rimeligt med et lidt højere kontingent
for store kor. Dette overlades til den kommende bestyrelse at tage stilling til i sit forslag til 2009-kontingent.
2008-kontingentet blev vedtaget som foreslået.

Ad 5

Valg af formand og øvrige bestyrelse
Per Nørby Holm (Fourtune og Harmony
Rocks!) blev enstemmigt valgt til formand.
Til bestyrelsen valgtes for 2 år: David Brown
(Close Harmony), Andreas Reiff (Harmony
Rocks!) samt efter indhentet accept in absentia Torsten Hay (Close Harmony).
Bestyrelsen bemyndigedes til at supplere sig
op til det maximale antal medlemmer.

Ad 6

Valg af revisor
Tom Budde Jensen blev enstemmigt valgt.

Ad 7

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Årets generalforsamling havde usædvanlig stor
tilslutning – se referatet andetsteds i BarberBladet. Jørgen Kampp afgik som formand siden
foreningens stiftelse i 1994 og blev afløst af Per
Nørby Holm.
Alle samledes derefter til prøve på fællessangene
til næste dags koncert med Ann-Louise Blixt og
Jørgen Kampp som dirigenter.
Festmiddagen om aftenen var vellykket med
dejlig mad og drikke, taler for den afgående formand og foreningen, underholdning fra mange
grupper og en glad stemning af fællesskab mellem gamle og nye grupper.
Søndag foregik i Støberihallen, hvor vi havde
morgenmad i cafeen.
I år var der instruktion ved Henrik Rosenberg fra
QuartersTones i Helsingborg, sølvvindere ved
SNOBS’ konvent i 2006. Henrik holdt først et
foredrag om, hvordan de arbejder i QuartersTones, og han beskrev i detaljer forholdene omkring anskaffelse af numre og håndteringen af
rettigheder – se andetsteds i BarberBladet. Derefter afholdt han en master class, hvor han med
Fourtune på scenen demonstrerede hvordan en
kvartet kan øve legato, resonans, ens vokaler,
synkronisering og andre af de vigtige elementer i
kvartettræningen.

Foto: Tom Budde Jensen.

Deltagende grupper og kor:
Barberpapas
Barbershop Banden
Barbieshop’n
Cocktail
Copenhagen Hot Notes
Fourtune
Harmony Rocks
Sob Sisters
The Barber in the Beautyshop
Unshaved

Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Kassereren Tom Budde Jensen gennemgik
hovedtallene i det omdelte reviderede regnskab. Efter enkelte opklarende spørgsmål
blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
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for samarbejdet i bestyrelsen, dels for hans pionerindsats for barbershoppen i Danmark i almindelighed, og overrakte ham en beskeden
vingave.
c)

Hans Engell (Unshaved) opfordrede på foranledning af de forholdsvis store tryknings- og udsendelsesomkostninger bestyrelsen til at
undersøge interessen blandt medlemmerne for at
”nøjes” med BarberBladet i elektronisk form.

d)

Formanden takkede endelig dirigenten for god
og kompetent mødeledelse.
Den 28. marts 2007
Bjarne Høyer, sekretær/referent
Ole Hvalsum, dirigent
Foto:Tom Budde Jensen

Ad 8
a)
b)
3

Eventuelt
Den ny formand takkede Jørgen Kampp for
hans store og mangeårige arbejde for Dansk
Barbershopforening
Kassereren Tom Budde Jensen takkede på
bestyrelsens vegne den afgående formand, dels
4
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Vokalkalenderen

Barbershop-brevkassen

Vi opfordrer stadig til, at alle giver os meddelelse om
andre aktiviteter, som kan have interesse for vores medlemmer.

BarberBladet har truffet aftale med Ann-Louise Blixt - præsentation overflødig - om,
at hun stiller sig til rådighed for alle medlemmernes spørgsmål om barbershop. Hold
jer derfor ikke tilbage, gå til tasterne og skriv en mail til: annlouise.blixt@swipnet.se

1., 8. november og 15. november 2007 - Åbent hus

Bjarne Høyer,
Barbapapas,
spørger:
Vad är Barbershop-konen!

Ann-Louise:
Man kan svara mycket enkelt: den stämma som
ligger lägst i ett ackord, ska vara ”bredast”. Den
som ligger närmast över, ska vara ”något smalare”.
Den som ligger näst högst, ska vara ”smalare ändå”, och översta stämman är ”toppen” – så formas
en kon. Enkelt!
För att bli lite mer mångordig: I barbershop vill vi
att basen alltid ligger underst och sjunger i ackordens lägsta ton, då vet basen vad han eller hon ska
göra: lägga ut ett starkt och brett fundament för
konen/ackordet att byggas ovanpå.
Vi föredrar också att ha tenoren överst, att glittra
och glimra och lyfta ackordet mot skyn med en
knivskarp spets.
I utrymmet mellan bas och tenor slingrar sig sedan
lead och bariton om varandra, beroende på hur
melodin går. Ibland går melodin högt, så bariton
får plats med sin ton ovanför basen, men under
leaden. Då är det ganska enkelt att balansera – det
blir en ”normal” kon.
Men vanligen vandrar melodins toner både uppåt
och nedåt. Och när melodin går lågt, måste baritons ton placeras ovanför leaden, annars blir det ett
stort hålrum mellan lead och tenor.
När leaden ligger under bariton, måste leaden fylla
ut utrymmet mellan bariton och bas och bli fylliga
och bredare än vanligt. Samtidigt måste bariton bli
smala och balansera noga för att bli mer lika tenorerna, och inte sjunga för starkt. Om bariton sjunger starkt när de ligger ovanför leaden, ”drunknar”
melodin!

Copenhagen Hot Notes og Harmony Rocks søger nye
medlemmer og inviterer derfor til åbent hus på Utterslev Skole, Skoleholdervej 20, fra kl. 19.00- 22.00

Alltså måste bariton och lead vara speciellt uppmärksamma på vem som ligger högst i ackordet –
helst ska man göra markeringar i sina noter, öva
varje ackord för sig och se till att balansen är korrekt för varje enskilt ackord.

NB! Harmony Rocks deltager kun d. 8/11
10. – 11. november 2007 - Coaching i Skåne

För att bringa barbershop-konsten ytterligare ett
steg vidare, kan man – när man lärt sig balansera
varje ackord med hänseende på höjd – göra vokalerna bredare ju lägre tonerna i hela ackordet är.
Man övar lättast genom att ha händerna med när
man sjunger, röra dem vågrätt men med större eller
mindre avstånd mellan händerna, beroende på hur
hög eller låg ton man sjunger.
Öva på en tag! Eller på en kort fras som alla kan
experimentera med utan att behöva fundera för
mycket.
Tenorerna är nästan alltid ganska smala och har
händerna nära varandra. Leaden är litet bredare
beroende på om melodin går mycket uppåt eller
nedåt.
Bariton anpassar sig till att fylla ut ”mellanrummet”, mellan antingen lead och bas, eller tenor och
lead – beroende på var bariton är i förhållande till
melodin. Ha händerna med och jämför hela tiden
hur brett det är mellan händerna hos bariton respektive lead när melodin rör sig än uppåt, än
nedåt.
Basen ska vara bred(ast) som grundregel, och om
stämman rör sig nedåt, ännu bredare.

Dough Harrington coacher i Skåne.
Tilmelding og information hos Henrik Rosenberg
henrik@rospart.se

2. december 2007 - Juletræf
DABA`s årlige juletræf finder igen sted på Cafe Kellerdirk i København d. 2. dec. kl. 15.00, husk at møde
op så vi kan blive endnu flere grupper på scenen end i
2006.
9. december 2007 - Julekoncert
Copehangen Hot Notes holder julekoncert på Utterslev
Skole, Skoleholdervej 20, kl. 15.00
Uge 2-3 2008 - Coaching i Sverige
Gary Plaag coacher i Sverige.
Tilmelding og information hos Henrik Rosenberg
henrik@rospart.se
2. og 3. februar 2008 - Coaching i København
Stage Coaching arrangeret af Copenhagen Hot Notes.
Tilmelding og information hos Ann-Louise Blixt
annlouise.blixt@swipnet.se
____________________________________________

Dagbog fra SNOBS’ konventet 2007
i Växjö

Lek, och gör fel, lyssna vad som händer! Om t ex
basen blir riktigt smal, eller väldigt tyst - hur låter
det? Eller om tenoren tar i ”för kung och fosterland”. Eller om bariton råkar hamna i favoritläget
och skär som en kniv genom harmonierna, oberoende av vad de andra stämmorna gör.

Af: Sven Aaskilde

Ju mer man lär sig om kon och balans, desto bättre
låter det om gruppen!
Hälsningar från Ann-Louise
5

Kl. var næsten 8 lørdag morgen den 28. April, da jeg
satte mig toget på vej til Helsingør, hvor jeg ville blive
hentet af Kaj, Per M. og Kasper TJ. Turen gik til Växjö,
hvor vi, dvs. Harmony Rocks, skulle deltage i ”SNOBS
Open Convention 2007”. der startede samme dag og
sluttede den 1. maj. Efter en dejlig tur gennem et meget
smukt svensk landskab, inkl. en kort pause, hvor vi

Januar 2008

bl.a. mødte en svensk familie, der var rare at køre for
Kaj til en benzintank og retur, ”guess why”, nåede vi
frem til Växjö. For at finde hotellet, Quality Hotel Konserthus, kørte vi efter en skilt, der viste vej til ”Turistinformation”. På vej derhen kom vi forbi hotellet!! Kort
efter at vi er ankommet, kom Kasper B., René og Andreas.
Vi var sikre på, at der ventede os nogle spændende og
sjove dage. For mit vedkommende var det første gang,
at jeg var med i en gruppe, der skulle synge på et konvent. Jeg har tidligere været med flere gange som gæst,
bl.a. i Nyköping, Helsingborg, Stockholm og Halmstad.
Det første punkt på programmet, som vi skulle overvære, var en workshop med kvartetten FRED fra USA.
Det startede først kl. 15, så der var god tid til at gå ud
og spise frokost, efter at vi havde fået tildelt vore værelser.
FRED blev ”internationale mestere” i 1999 og er nu
medlemmer af AIC = Association of International
Champions. Her bliver man medlem hvis, man vinder
internationalt mesterskab afholdt af Barbershop Harmony Society). Når man har vundet bare én gang, er
det slut med at deltage i disse konkurrencer.
Det var som ventet morsomt at møde FRED, de er nogle muntre fyre og så synger de stadig pragtfuldt sammen, og har svært ved at være alvorlige i længere tid ad
gangen. De fortalte både om deres karriere, og om dagligdagens øvelser, med opvarmning, indøvning af nye
sange, deres arbejde med at lave morsomme og usammenhængne tekster, der var lavet på en sådan måde, at
det næsten lyder som den oprindelige tekst, men blot er
en gang vrøvl. De tager teksten meget alvorligt. I kan
tænke Jer, hvordan det virker, når de synger ”What a
wonderful world” og når til – ”and I think to my self” –
her holder de op med at synge, og står og kigger ud i
luften eller ser spørgende på hinanden, som om de funderer over et eller andet, ja nemlig ”think to my self”.
Der er også eksemplet på en af deres CD’ere, hvor de
synger ”The song is ended”, og efter en meget smuk
indledning, synger de sangens titel, hvorefter det hele
er slut, ”the song is ended”!!
Sidst på eftermiddagen var der kvartetsemifinale med i
alt 16 kvartetter! Det var et flot fremmøde, og blandt
deltagerne var jo to danske kvartetter, Close Harmony
som en af de første på scenen og efter pausen hørte vi
Fourtune. Hver kvartet sang to sange og 8 skulle videre
til finalen.
Vi havde glædet os til at overvære denne konkurrence
og det blev en stor oplevelse. Det var båede god sang
og performance. Det var også interessant at høre kvartetternes forskellige udgaver af samme sang, som det
var tilfældet flere gange.
6
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Nogle af Harmony Rocks medlemmer prøvede at lave
deres egen bedømmelse af kvartetternes præstationer,
hvilket viste sig at være sværere end forventet, da et par
af os havde en af finalisterne placeret som hhv. nr. 15
og 16 ud af de 16 deltagere. Vor bedømmelse var jo
nok subjektiv, og ikke som dommernes bedømmelse,
der er baseret på et regelsæt, som skal overholdes i de
forskellige katerogier, singing, music og presentation.
Det kunne egentlig være spændende af have fået indsigt
i, hvor vi fejlede i vore bedømmelser.
Kort efter afslutningen af semifinalen var det tid til
aftensmaden, hvor vi danske grupper hyggede os sammen. Midt på aftenen mødtes vi på et af værelserne for
at øve lidt, så vi holdt formen, da vi jo skulle optræde
sidst på eftermiddagen dagen efter. Derefter var det tid
til fest og hygge, da det meste af gik med at høre skøn
barbershop og selv synge sammen i større og mindre
grupper. FRED deltog et stykke tid og det var fantastisk, bare at kunne tale med dem, MESTRENE, som
almindelige mennesker, og nogle af os fik da også til et
par fif fra mestrene selv, bl.a. om hvordan man scorer
kvinder. Kvinder var der nok af, og afsindigt dyre
guldøl blev langet ud til højre og venstre. Klokken
nærmede sig fem før de sidste gik i seng syngende og
veltilfredse, efter en lang, men god dag.
Allerede kl. 10 om søndagen var FRED på programmet
igen, og vi fik endnu en gang nogle muntre og lærerige
timer.
Fra 12 til 13 øvede vi, så vi var klar til aftenens optræden, hvor vi skulle være ”mike warmers” sammen med
pigekvartetten ”Svenssons” i forbindelse med korfinalen. Inden vi gik ud for at spise frokost, var vi til ”stage
test”, så vi var helt klar over, hvordan vi skulle gå ind
på scenen og hvor vi skulle stå, etc.
Da vi først skulle stå klar kl. 16.45 og gå på scenen kl.
17.05, var der god tid til også at få en lille lur efter frokosten. Vi var tilfredse med vor præstation den aften,
og fik også pæne skudsmål af flere blandt publikum.
Korkonkurrencen var hurtigt overstået, da der kun var 4
deltagere, nemlig The EntertainMen fra Stockholm,
Helsingborg Barberboys, Dacke Dränger (arrangørerne
af konventet) og Vocal Vikings fra Stockholm, som
blev placeret i nævnte rækkefølge. Dette resultat var
der ikke uenighed om blandt dommerne, og jeg tror
heller ikke at der var det blandt publikum.
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Heri deltog nogle af korene fra aftenens konkurrence,
ABSOLUT, den svenske kvartet, der har vundet kvartetkonkurrencen de sidste 4 år. FRED og SALT, den
svenske kvindekvartet, der blev internationale mestre i
2006. Omkring kl. 22 var det tid til middagen, som
bestod af en udmærket lakseret, og endnu en gang sluttede aftenen sent efter meget dejlig sang.
Så nåede vi til vor sidste dag på konventet, og efter en
lang og hyggelig morgenmad var det tid at pakke og
checke ud af vore værelser inden kl. 12.

BarberBladet

HVORDAN FINDER MAN GODE BARBERSHOP ARRANGEMENTER OG
HVORDAN ARBEJDER MAN FREMGANGSRIGT MED MUSIKKEN?
Af Henrik Rosenberg

Arrangementer – hvordan finder man
dem?

Vi havde god tid til at hygge os med at læse eller gå en
tur, og bl.a. spise frokost inden kvartetfinalen kl. 15.
Det blev et brag af en finale med flere meget fine præstationer, men med de 3 bedst placerede kvartetter som
ret suveræne. Det var Balalaika Boyz, Absolut og
Ringmasters, som blev placeret i nævnte rækkefølge,
hvilket der ikke kunne indvendes noget imod. Close
Harmony blev en flot nr. 6. De 3 bedst placerede kvartetter skal alle til USA og forsvare de svenske farver, da
såvel Balalaika Boyz som Absolut nåede over 76 point,
som er grænsen for deltagelse, og Ringmasters, der alle
er under 25 år, havde med godt 75 point kvaliticeret sig
til deltagelse i en collegekonkurrence.
Allerede kl. 18 kunne vi igen gå ind i koncertsalen og
nyde et flot Show of Champions, med deltagelse af de 3
bedst placerede kvartetter et par af de bedste kor samt
igen SALT og Svenssons.
Ca. Kl. 20 tog vi, dvs. Kasper B., René, Andreas og
Sven, afsked med vore svenske sangkammerater efter
nogle dejlige dage med barbershop ”around the clock”.

Fra begyndelsen var QuartersTones fire glade amatører,
som lyttede til, hvad der var indsunget på plader i USA,
eller til andre grupper, som man hørte på et konvent.
Oftest finder vi nogl arrangementere, der er af lidt ældre dato - 5-10-15 år, men blandt dem er der mange
udødelige arrangementer, der næsten er blevet” klassikere”.
Siden er vi begyndt at lytte dirkete til konkurrencerne i
USA – de sendes live via BHS’s hjemmeside og ved at
indspille eller notere, hvilke grupper og sange, som
man kan lide, kan man hurtigere få fat i en sang, som
ikke ret mange andre synger. Kontakt gruppen via deres
hjemmeside, anvend Google!
Så, hvor finder man arrangementerne nemmest? Jo,
altså via BHS’s hjemmeside, www.barbershop.org eller
via dette link:
http://www.barbershop.org/web/groups/public/docume
nts/pages/pub_get_music_home.hcsp. Man kan jo også
spørge den gruppe, som man har hørt om, hvem der har
lavet arrangementet.
Hvilke arrangementer skal din gruppe bruge?
Her er nogle korte men gode råd om, hvad du skal
tænkte på, før du bestiller et arrangement:

Vi kan kun opfordre Jer andre barbershopinteresserede
til at afsætte tid i Jeres kalender til at overvære et konvent, det er både tiden og pengene værd, og det er faktisk ikke så dyrt. Et delt dobbeltværelse kostede kun
350 SEK pr. person, dvs. ca. 280 DKK, pr. nat inkl.
morgenmad, (frokost/aftensmad ca. 200 pr. dag). Deltagerafgifter, der omfatter adgang til alle konkurrencer
og 5 optrædener (på tre dage), samt master classes etc.
beløber sig også kun til 675 SEK dvs. ca. 540 DKK.
Så tænk over det.

Arrangementet behøver ikke være svært eller dristigt –
Det vigtigste er, at det passer til gruppen!
Man skal kunne lide sangen og synes om at synge den
for at føle noget for den, i hvert fald for leadens vedkommende.

Foto: Bente Krag Larsen

Hvad er jeres hensigt med at synge sangen. En køn
sang - … det er ikke nok. Hvorfor bruge timer på at
lære en sang, som man ikke har nogen glæde af? Hverken i konkurrencesammenhæng, som underholdningsværdi eller i showsammenhæng.
Hertil kan lægges, at det for en kvartet/et kor er vigtigt
at beslutte sig for et image - hvad vil vi være? Hvad vil
vi fremstå som? Hvordan opnår vi det?

Desværre var det nødvendigt for nogle af medlemmerne af Harmony Rocks at tage tilbage til Danmark søndag aften, da hverdagens gøremål ventede.

Den sidste tid har vi altså lyttet en hel del til de seneste
konkurrencer i USA og forsøgt at få fat i relativt usunget materiale, som passer netop til vore stemmer. Næste
trin er at finde arrangementer, som er skrevet på en

De fik så ikke overværet aftenens næste programpunkt,
som var ”World Harmony Jamboree”, der løb af stablen
inden aftenens middag.
7

Januar 2008

måde, der passer til gruppens stemmer. Det gør det
meget lettere at få en god ”sound” i alle akkorder, høje
som lave. Det, som vi har noteret os, er, at de kvartetter, som har arrangementer, der er skrevet specielt til
gruppen, får to fordele. For det første er de skrevet, så
de passer gruppens stemmemateriale maksimalt, for det
andet er det en fordel, at man ofte finder sange, som
ikke har været arrangeret tidligere, eller som ikke er
sunget i lang tid, og som er arrangeret i en moderne og
tilpasset version. I dag er det vigtigt at have lange toner, høje tonehøjder i slutningen (tags) og en ekspansiv
”sound”, hvilket er lidt anerledes end tidligere. Da disse
arrangementer er eventuelt usungne sange eller helt nye
arrangementer, har dommerne og publikum ingen forudfattede meninger, som f.eks. ”da Boston Common
sang denne sang, lød det meget bedre, de gjorde sådan
eller sådan osv. Eller da OC Times sang Good Luck
Charm, fremførte de deres version med ungdommelig
spændighed…;)¨.
Det tager tid og kræver stor interesse at synge interessant barbershop. Men det er en usædvanligt sjov og
krævende sangstil!!

Bestilling af arrangementer
Når man ved, hvem der har arrangeret sangen, skal man
henvende sig til arrangøren for at spørge, om man kan
købe det.
Det koster alt fra nogle få dollars til flere hundrede
dollars. De gamle i BHS-arkivet koster oftest 2-5 dollars/stk. plus en procentsats i kopiafgift dvs. for en
kvartet fire gange denne afgift. Et arrangementsgebyr
kan komme på tale, oftest af størrelsesordenen 50-80
dollars. Speciallavede arrangementer koster ofte 100500 dollars/stk.
Af og til er arrangementer i en vis periode reserveret til
nogle grupper, typisk et år eller to – de har så eneret på
sangen en tid, inden den sælges til andre. De fleste
arrangører har deres sange publiceret på BHS’s hjemmeside, www.barbershop.org – men de har også egne
hjemmesider.
Her er nogle arrangører, som er populære lige nu:
Mænd
Aaron Dale www.dalearrangements.com
– arrangerer specialudskrevne arrangementer til alle de
dygtige - meget rytmiske og moderne
David Wright http://www.harmonize.ws/DavidWright/
– arrangør for Gas House Gang og Vocal Spectrum,
avancerede stemmetilpassede arrangementer
Jay Giallambardo http://www.gsbmedalmusic.com/
– Velarrangerede, smukke, men relativt håndterbare
8
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Mark Hale
http://www.barbershop.org/web/groups/public/docume
nts/pages/pub_get_music_home.hcsp
– dirigent i Masters of Harmony – ret moderne

Et andet mulighed er at lægge noderne ind i en noderedigeringsprogram, f.eks. af typen Print Music eller
Finale. De fleste arrangører kan levere en fil i dette
format idag. Så kan du afspille stemmerne separat eller

Clay Hine
http://www.fredquartet.com/Arrangements.asp
– baritone i FRED, skriver ret moderne

sammen i form af pianotoner. Man får ikke tolkning
eller teksten, men kan høre de eksakte toner. En mellemting i effektivitet.

Kevin Keller http://www.harmonize.ws/kkeller/
– Ambassadors of Harmony og dommer, ret moderne
arrangementer.
David Harrington www.studiodh.com
–Second Edition superarranagør, svært, og meget moderne
Tom Gentry http://www.harmonize.ws/tgentry/
Don Gray
http://www.harmonize.com/bbshop/DonGray.htm
- Altid gratis arrangement
Brian Beck m flere http://www.rc-music.com/
Lou Perry
http://www.barbershop.org/web/groups/public/docume
nts/pages/pub_get_music_home.hcsp
– Manden bag Boston Commons fremgang
Ed Waesche
Dave Briner
Earl Moon
http://www.barbershop.org/web/groups/public/docume
nts/pages/pub_get_music_home.hcsp
Kvinder:
Sweet Adelines International
www.sweetadelinesintl.org
Nancy Bergman http://www.nancybmusic.com/
Ruby Rhea http://www.shalimarsquartet.us
Renee Craig http://www.rc-music.com/RCWomens.asp
Joni Bescos http://www.jonibescos.us
Tedda Lippincott
http://home.comcast.net/~teddasmusic

Hjælpemidler ved indlærning
Oftere og oftere kommer der indspilninger af de enkelte
stemmer, så man køber ikke bare et arrangement, men
også et lydbånd med stemmerne. BHS har bestilt Tim
Waurick, tenor i Vocal Spectrum, til at lave indspilninger af de enkelte stemmer til dem. Han gør det privat,
og de har en meget høj kvalitet: www.timtracks.com.
En anden kapacitet på dette område er Sean Milligan,
www. Learning-tapes.com. Dette værktøj øger indlæringsprocessen radikalt, og ved hjælp af MP3, kan man
have musiken med sig overalt og indlære sange uden at
se på noderne. Det koster ca. 50 - 80 dollars per sang,
men er pengene værd. Man får oftest en sang færdigfortolket og sangklar – mere spændende end at følge med i
noderne.

Man bør stræbe efter at indlære noderne i et nyt arrangement i løbet af få uger, dvs. få øvedage, hvilket indebærer hjemmearbejde. Sidenhen kan man arbejde uden
noder i hænderne og fokusere på blend (= det rigtige
mix i styrkeforholdene mellem de fire stemmer), tempo, intonation, tolkning, presentation mm.
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arrangementer. Meget andet er barbershop bare ikke
helt ægte og mente for konkurrance - og mange arrangementer, som ikke er det, er tilgængelige og indeholder ofte jazzakkorder, kirkemusikakkorder, sus-akkord
(med seksere eller firere mm.).
Man kan også finde arrangementer i denne kategori,
prøv:
www.a-cappella.com blandede arrangementer, bl a
barbershop
www.harmonymarketplace.com alt til barbershoppere,
fra arrangementer (mænd & kvinder) til tøj og smykker
www.barbershop.org/ - arrangementer, indspilninger af
de enkelte stemmer, mm.
www.sweetadelinesintl.org – kvindernes verden, her
køber man musik, indspilninger af de enkelte stemmer
mm

Rytme – Takt – Synkronisering

Hvad går det an at konkurrere med? Det findes der helt
specifike regler for, men dog ingen givne regler for,
hvordan arrangementerne skal være, eller hvilke typer
sange, der må synges. ”Vocal Spectrum” vandt med to
Disney-sange i sommer og ”4 Men & A Melody” (top20 kvartet) konkurrerede med Jackson 5’s gamle
ABC… selv om det virkeligt blev mødt med lav pointgivning. Men mere og mere moderne musik kommer
ind. Idag bør man checke med dommerpanelet, om ens
musik kan godkendes som konkurrerbart.

I ballader (= langsomme sange) findes der større mulighed for frie fortolkninger mellem temposkift, og
meget lange toner og swiper*. Her er det vigtigere med
en fortolkning, som forstærker tekstens og arrangementets indhold og styrke. Man kan ofte høre på en akkord,
om den er tænkt sunget kraftigt eller svagt. Find følelsen i sangen fremfor slavisk at følge takten. Hvilket er
bedst; at synge rent og pænt men uhørt kedeligt, eller
med følelse og variation men ikke 100 % rigtige toner?

Takt
Hvad angår takten i en sang er en bestemt konsekvent
takt vigtigt i en uptune, dvs. en hurtig sang. Her kan
man ikke i en del af sangen se bort fra tempoet og takten, hvis man ikke gør det af musikalske grunde. At
holde et ujævnt tempo i en sang gør det svært for tilhørerne/dommerne at følge med og trækker ned i den
samlede bedømmelse. At træne i at holde et passende
tempo gøres lettere med en metronom eller lignende
hjælpemidler, for at vi får den rigtige takt ind i kroppen
og således en jævn rytme i sangen.. I jazzmelodier,
swingmelodier, som vi ofte synger, er takten meget
vigtig! At betone den 2. takt hjælper delvis.
Vi bruger metronom til vi føler, at vi har den rigtige
takt sangen igennem.

Legale rettigheder
HUSK ALTID: for at få lov til at synge efter, indlære,
anvende noderne og optræde med et arrangement kræves det, at man har købt rettighederne. I og med at arragementet købes i USA, har man de legala rettigheder til
at fremføre og anvende arrangementet. Men her sjuskes
der desværre en hel del, især på vore breddegrader. I
USA er det en dødssynd at ”rundsende” en arrangørs
noder til forskellige grupper. For at måtte konkurrere
med en sang, må man kunne vise, at man har købt arrangementet fra arrangøren/BHS eller en anden officiel
sælger, se ovenfor. Derpå må EMI eller det forlag, som
har rettighederne for netop den sang i ens eget hjemland kontaktes, før man får tilladelse til at synge og
fremføre netop den sang offentligt i dette arrangement.
I Sverige bør man også kontakte STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå) (I Danmark kontaktes KODA) for at fortælle, at man har et arrangement af
en vis sang, som man gerne vil fremføre offentligt. Det
koster ikke noget, men gøres for formelle årsager. På
disse to områder sjuskes der meget ofte.
Hvis man køber at specialskrevet arrangement til sin
gruppe af en arrangør, skal arrangøren kontakte forlaget
og få tilladelse til at arrangere sangen, og derpå få tilladelse til at sælge sangen til gruppen. Gruppen har siden
ret til at gøre, hvad den vil, med sangen, hvis den køber
et originalarrangement – men de sædvanlige tilladelser
fra forlag og STIM må være i orden.

Forskellen mellem rigtige barbershoparrangementer og a-capella arrangementer
Barbershoparrangementer indeholder 30% akkorder
med septimakkorder og som i princippet kun består af
de 11 tilladte barbershopakkorder. Arrangementerne
går også i visse akkordsrækkefølger eller cirkler. De er
tilladt i konkurrencer og er helt rigtige barbershop9

Hvordan arbejder vi med vore sange?
1. Vi leder efter sange, og bestemmer os til sidst
for én. Køber arrangementet og får noderne
hjem.
2. Noderne lægges ind i et nodebehandlingsprogram, f.eks. Finale.
3. Noderne sendes ud. Vi lærer stemmerne hver
især. Findes der ikke øvebånd til stemmerne
indsynger jeg (artiklens forfatter) f.eks. stemmerne til kvartetten.
4. Vi mødes og indøver den nye sang, prøver at
nå så langt som muligt, med noder de første
gange. Sommetider når vi halvvejs, sommetider
lidt mere eller lidt mindre.
5. Når noderne sidder, begynder vi at tænke på
indhold i teksten, musikalsk fortolkning mm,
og får hjælp af en coach, som hører efter, om vi
synger de rigtige toner og med den rette styrke
i de forskellige stemmer.
6. Finpudsning. Koreografi eller snarere udtryk.
7. Indspilning af øverunden, så vi kan lytter til,
hvordan vi lyder, hvad der er godt og hvad der
er dårligt.
8. Finpudsning med coach i detaljer.
9. Ny indlæring af dette.
10. Konkurrencer/Koncerter!

Rytme
Rytme og fortolkninger af sange – syng som du taler.
Ind i mellem vil man forlænge akkorder, som er kønne
– bare fordi de er kønne. Sats i stedet for på at synge i
samme tempo, som man ville sige frasen, men tænk på
att holde takten gennem frasen. Ofte stemmer de skrevne nodeværdier i et arrangement ikke overens med,
hvordan man vil synge en frase, hvilket mærkes mest i
ballader.
Synkronisering
Heri kan man lægge det antal timer, som man har lyst
til.
En fremgangsmåde, som giver maksimal indlæring og
følelse for synkroniseringen mellem gruppens sangere
1. Syng konsekvent sangen på samme måde –
altid!
2. Bestem Jer for en fortolkning af sangen, som
fungerer for gruppen – det sidste ord har leaden, da det jo er denne stemme, der primært
skal sælge budskabet.
3. Lær alle fire at synge leadstemmen. Lad alle
synge duet sammen med leadstemmen for at
opnå nøjagtig samme følelse for fortolkningen
af sangen, med svage og stærke toner og pas10
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sager. Lær at synge med sammen følelse som
leadstemmen.
Syng duet med leaden, men nu på egen stemme, med samme fraseringer, stærke/svage toner
og følelser. Begynd med lead-bas, derpå leadbariton, lead-bas-bariton og sidst lead-tenor og
til allersidst alle. De andre stemmer, bortset fra
leaden, kan givetvis også øve sammen. Men
leadens udtryk er det som gælder og som alle
må lære!
Øv sammen og brug metronomen for at kontrollere, at takten holdes gennem sangen.
Læg andre elementer til: At kunne bevæge sig
og udtrykke indholdet med ansigt og krop samtidigt med at man synger sagen med den rigtige
synkronisering..
Vær nøjeregnende og brug dine ører mere end
din egen stemme – det er vigtigere med gode
ører end en god stemme i barbershop!

Henrik Rosenberg
Tenor i QuartersTones, www.quarterstones.com
President i SNOBS, www.snobs.org
____________________________________________

Biblioteksbeholdning
CD’er:
Afterglow – Barbershop after dark
Afterglow II – Ladies night
Easy Lis’nin’ (Mixed quartet)
Just for listening (Mixed quartet)
Ladies & Gentlemen: Friends (Mixed quartet)
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Singing is life (med amerikansk DVD-kode)
2006 top 20 choruses
Bøger:
Theory of Barbershop Harmony
The Physics of Barbershop Sound
Sound for ensemble singing
Four parts, no waiting
Music Educator’s packet – m. CD
Pal-videos’:
Uniformity of sound through vowel targets
Earning the standing ovation – with Lloyd Steink
Lou Perry on Barbershop Singing
Entertainment according to Bub Thomas
Voices! Soundtrack from the awarding winning movie
DABA festival 2000
Learning CD’s:
Harmony Hits – Demo
Barbershop Harmony Sampler – Demo – indeholder
også demo noder og materiale om Barbershop Harmony Society
Nodehæfter:
God News Vol. 1 med CD (Gospel)
I næste nummer kommer som føromtalt en liste over de
nyanskaffelser, som vi vil indkøbe.

Stemningsbilleder fra
Barbershopfestival 2007
Barber

Barbie Shop’n
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Good News (Gospel)
DVD’er:

Spontant sammarbejde mellem Basement Quartet,
Close Harmony, Barberpapas og Harmony Rocks!
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