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Forår
Foråret er den tid vi alle glæder os til. Vi skal ud i naturen, haven skal holdes og de
udendørs fritidsaktiviteter starter.
Kor sang hvor vi samles og øver sammen kommer ikke til at ske foreløbig. Nogle få af jer
har været med til forskellige forsøg hvor vi prøver at lave samsang over Internettet, indtil
videre uden held.
Koret er udfordret i denne periode. Vi kan kun håbe at i, medlemmerne, husker de gode
tider og hænger på, så vi har mulighed for at starte igen når tiderne blver bedre.

Økonomi
Korets økonomi er god lige nu. Det skyldes at vi ikke har holdt dyre koncerter og haft andre
udgifter. Vi holder på pengene og er så i en god position når vi igen skal holde koncert.
Dirigent og øvelokale (virtuelt)
Tine er stadig vores dirigent. Hun er sammen med bestyrelsen aktiv omkring alternative
måder at holde korprøve på. Tines andet kor holder “prøver” via Zoom, men det er en
meget amputeret fornøjelse for både deltagere og dirigent.
Bibliotekssalen er booked for hele forårssæsonen så det er klar til vi igen kan mødes der.
Julekoncert
Vi gennemførte det! En stor tak skal lyde til alle for deltagelsen.
De tekniske vanskeligheder som gjorde at transmissionen ikke blev til noget, kan jeg kun
beklage. De gode intentioner var der og generalprøven var fejlfri.
Nivaagaards Malerisamling
Koncerten den 7. maj, 2021, den sidste koncert i rækken af forårskoncer i museet, er
desværre aflyst af museet. Det betyder at det walisiske kor endnu engang bliver udskudt.
Hvorvidt de stadig er interesserede i et senere besøg er uvist. Bestyrelsen skal behandle
vores videre engagement på et senere møde.
Mentorer
Det sociale sammenhold er kittet der binder koret sammen. Omvendt er dette sociale
sammenhold grunden til at flere nye medlemmer hurtigt har forladt koret igen. Jeg vil
gerne opfordre til at nye medlemmer inkluderes og nye medllemmer opfordres til at
benytte mentorerne som gerne vejleder og rådgiver.
Repertoire
Bestyrelsen og Tine havde planlagt et repertoire møde tidligt i januar. Det er desværre ikke
blevet til noget og afventer at vi ved noget om hvordan vi skal synge sammen.
Samsang over Internettet
Internette er en forunderlig ting. Det tillader kommunikation og interaktion på alle de
måder vi kan forestille os. Med samtidig musik kommer det dog på prøve. Zoom gør det
enkelt at se og høre andre, men giver samtidig køb på samtidigheden, så en deltager kan

Side 1 af 2

være flere sekunder efter en anden. Vi har kikket på løsninger hvor lyden er næsten
samtidig. Bagdelen her har været at kompleksiteten stiger og for flere har det være
vanskeligt at være med. En ny løsninger har dog vist sig, en metode som benyttes af kor
og orkestre i hele Europa til samspil. Når vi har testet det noget mere, bliver alle
informeret.

Det er sjovt at synge i kor, i Egebæksvangkoret

Med venlig hilsen
Eiliv

Side 2 af 2

