Kære tenorer

Hvordan føles det, at være en mangelvare på linie med medvind på cykelstierne, isbjerge i Sahara og
indkøbsvogne, der ikke kører skævt??
Tænk på den opmærksomhed du vil blive mødt med, hvis du bliver medlem af Rigshospitalets personalekor.
Jeg møder tit megen opmærksomhed forskellige steder – på cykelstien til og fra arbejde (så kør da
ordentlig, tumpe!!!!!), på arbejdspladsen (AARGH, hvor mange gange skal jeg sige det!!!) og til
prøveaftener i koret (hvor var det godt du kom, så er tenorerne da repræsenteret).
Hvis du har en tone i livet, og du vil bruge den – og her gælder det også sopraner, alter og basser – så bliv
medlem af koret!
Vi har øveaftener mandag 19.15 til 21.30. Vi har mindst 3‐5 koncerter om året, en sommerkoncert og en
julekoncert, derudover andre begivenheder som jubilæer på hospitalet og hospitalskortræf. Til
sommerkoncerten øver vi gerne forårs‐ og sommersange, og til jul naturligvis julesange. De sidste par år har
vores store leder Birgitte Frandsen haft ambitioner på vores vegne. Vi har sunget større værker med andre
kor, her senest Schuberts messe i G‐dur sammen med Reformerte Kirkes Koncertkor.
Hvad får du ud af det? Jeg tror, der udløses en masse endorfiner, du kan have glæde af i mange situationer.
Jeg plejer gerne at leve højt på en vellykket prøveaften, hvor noget er lykkedes og lyder godt. Så kan jeg
have en melodistump eller mere i hovedet på vejen hjem, og det kan vare til om torsdagen. Jeg har endnu
ikke fået det til at vare en hel uge, men det kommer nok. Der kan også være oplevelser, der kan ændre dit
liv på den gode måde. Mit personlige musikalske højdepunkt ‐ bortset fra Beatles gennembrud for alt for
lang tid siden – var at lære Mozarts Ave Verum at kende.
Jeg håber, vi ser nye ansigter man. d. 20. august i koret. Ikke at der er noget galt med de gamle, men vi
kunne godt bruge lidt mere stemmekraft, især i Rigshospitalets Kors allerbedste tenorgruppe.
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