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God Jul

Jul er det endnu ikke, men det er det sidste nyhedsbrev inden, så derfor, god jul :)

Hvis jeg skal sammenfatte korets virke i denne efterårsæson er vi meget godt kørende. 
Vores ny dirigent har været en sand velsignelse for koret. Stemmer som vi ikke anede var 
til stede dukker op og selv a cappela går rigtigt godt. Det skal være sjovt at synge i kor – 
og det er det også.
  

Økonomi
Bestyrelsen har på sit sidste møde behandlet økonomien. Jeg tror vil alle gik til mødet med
bange anelser om nedskæringer og indskrækninger, men vi blev alle meget klogere. Med 
hjælp fra Flemming, regnskabsfører, fik vi udredt budgettets tal og fandt her de penge som
skal bruges til efterårets drift. Vi kan derfor svare de udgifter der ligger i denne sæson og 
have penge til årets julekoncert uden at skulle ændre på vores sæson betaling. 

Aftenskolen betaler nu både for pianist og dirigent. Ikke det hele, men et godt tilskud og 
nok til at vi kan have begge. Det er på sin plads at takke aftenskolen for denne udstakte 
service. 

Bestyrelsen har bestemt at sætte en sum penge af til næste års kor besøg fra Wales. Vi 
har endnu ikke så mange detaljer om dette, men vi kommer ikke uden om at det kommer 
til at koste nogle penge.

Mørdrup Kirke
Kirken har været lidt tung at samarbejde med, men det ser ud til at der er nye takter på 
vej. Kirkens præst Kirstine har spurgt om vi kan deltage i to musikgudstjenester næste år 
hvilket bestyrelsen har bekræftet. Konceptet bliver, at vi skal synge 6 sange/salmer efter 
eget valg, og en blanding af fællessang og korsang. Desuden vil vi medvirke til et 
musikalsk indslag ca. midt i gudstjenesten. Vi bliver betalt for disse gudstjenester således 
at der et lille overskud til koret når dirigent og pianist er betalt.

Datoerne er som følger:
28/1 - 2020
24/3 – 2020
begge datoer ca. kl. 11 – 12

Flere informationer følger når vi kommer tættere på. 

Julekoncerten
Bestyrelsen har allerede i begyndelsen af året fået tilsagn om lån af Mørdrup Kirke til vores
julekoncert. Desværre kan Tine, som først er kommet til senere, ikke på denne dag og vi 
har  derfor har vi forsøgt at flytte dagen uden held. Mørdrup kirke er meget brugt og det 
var ikke muligt for kirken at imødekomme et nyt ønske. Vi har kikket på Espergærde 
Gymnasium, Tibberup skolen og på Espergærde Teater. Her var det lakoniske svar at det 
ville blive en intim koncert for ca. 10 tilhørere da lokalet kun er godkendt til 45 :) 
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Vi har lånt Kirken i Tikøb til årets julekoncert. Det er Tines hjemmebane så hun ved præcist
hvordan den lokalitet skal bruges. Koncerten afholdes lørdag 7/12 kl. 16 – 17.

De præcise mødetidspunkter og generalprøve / opvarmning kommer senere.
 

Nivaa Gaards Malerisamling 
Nivå Musiklaugs Kor er kommet i en kattepine idet korets dirrigent er inviteret udenlands 
med et andet kor samtidig med korets optræden på Malerisamlingen. Vi har derfor byttet 
med dette kor således at vores optræden nu er flyttet fra 27/3 til 29/5 - dagen efter vores 
planlagte forårskoncert 2020. Varigheden er ca. 30 min. Også her kommer der flere 
detaljer når vi nærmer os.

Således betegner museet selv fredagskoncerterne:
“Søjlesalen på Malerisamlingen har en ganske særlig akustik, som giver eminente rammer 
for korkoncerter. Cirka hveranden fredag kl. 17 får vi besøg af kor, primært fra lokal 
områderne, der synger museet op med et selvvalgt repertoire, der passer til årstiden. Kom 
og nyd en fredag eftermiddag med kor og fællessang – så er du klar til at gå på weekend!”

Strandhøj
Vores optræden her blev en succes og chokoladen vi fik som tak er væk. Jeg håber alle fik 
et stykke. Vi kan godt optræde uden Tine i disse sammenhænge, Ole gjorde et fint stykke 
arbejde. Næste gang skal vi være så diciplinerede at der ikke er ændringer når vi først er 
gået på scenen.

Lydfiler
Manglen på lydfiler er et problem for flere. Lisa var god til at producere disse filer for de 
forskellige stemmer, men Tine lader ikke til at være interesseret i at byde ind, hvilket vi 
heller ikke har bedt hende om. 
Jeg vil forsøge at lave nogle digitale lydfiler og en forklaring til hvordan de skal bruges. Det
er ikke så svært når det først er lært.
Vi forsøger os med nogle få sange – hvis det virker kan resten komme senere.

Korets visitkort
Jeg har tidligere efterlyst en musik video af koret hvor vi præsenterer os selv på en 
overbevisende og indbydende måde. Formålet er at få eventuelle nye korsister til at vælge
vores kor og samtidig have en kort præsentation til korevents og andre interesserede. Der 
er desværre ikke sket meget i denne retning og der skal derfor lyde endnu en opfordring til
hvordan vi kan løse denne opgave :) Kom gerne med dine tanker eller ideer.

Det er sjovt at synge i kor, i Egebæksvangkoret

Med venlig hilsen

Eiliv
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