Gladsaxe Folkekors koncerttur til Johannischer Chor
Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin.
13. – 17. maj 2015.
--------oooooo--------

Det var ikke svært at få Johannischer Chor med på ideen om en fælleskoncert i
Charlottenburg-Wilmersdorf i år.
De to kor kender hinanden fra tidligere sammenkomster, hos dem og hos os.
Senest besøgte Johannischer Chor os i 2010 som deltagere i det internationale
korstævne, hvor 250 sangere fra fem europæiske venskabsbyer flokkedes på scenen
for at fremføre musikværket Carmina Burana.

Den 13. maj omkring kl 14:30 entrede 65 forventningsfulde korister og pårørende
den flotte dobbeltdækkerbus, som skulle være vores transportmiddel de næste
dage. Seks måneders forberedelse med sangøvning hver tirsdag samt utallige mails
mellem GF (Gladsaxe Folkekor) og JC (Johannischer Chor) skulle fyres af på fire dage.
Vores chauffør John – en ægte gæv jyde – vandt omgående alles hjerter med
bemærkningen ”ja og så er der ellers kaffe og det vil være fint, hvis chaufføren får
den første kop”. Efter 8 timers bus – færge –bustransport ankommer vi kl 23:00 til
Hotel Ramada i Charlottenburg – ca. 2 km vest for Berlins centrum. John scorer igen
point ved straks at gå ind i receptionen og komme ud med en stak kuverter med
nøgler til værelserne – let og smidigt. Meget betænksomt!

Første dag i Berlin er torsdag – det er Kr. Himmelfartsdag. Vores koncert med JC er
fredag, men da vi er et seriøst kor, er der indlagt 3 timers øvning om formiddagen
hos vores tyske venner. Vi får anvist en fin øvesal og der står vand/kaffe/the og
danske småkager parat – super service fra vores værter!
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Om eftermiddagen er vi på en tre timers guidet tur rundt i Berlin med danske
Henriette, som har boet her i 18 år. Det var dybt fascinerende at se, hvad der er
opbygget på 70 år siden afslutningen på 2. verdenskrig.

Vi fik et indtryk af en moderne storby fuld af charme og rummelighed for mange
etniske kulturer. Dejligt!

Fredag er hverdag – første del udnyttes til byture på egen hånd med fokus på
shopping og byens atmosfære. Eftermiddagen og aftenen er 100% centreret om
fælleskoncerten med JC og Nicolaj Holmboe (fortolker af Elton Johns sange).
Programmet er bredt sammensat med individuel optræden af hvert kor og sidst et
fælles repertoire af Elton John sange anført af Nikolaj Holmboe.
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Selve koncerten var én stor forløsning af sangglæde. Den blev kraftigt understøttet
af det medlevende publikum!! Efter koncerten var Johannischer Chor vært ved et
overdådigt grill- arrangement i den nyudsprungne park ved kirken, hvor koncerten
fandt sted. Vi oplevede en aften, der i den grad styrkede de venskabelige og
kunstneriske bånd mellem de to kor.
Om lørdagen var turen kommet til vores helt egen koncertoptræden i en lejet sal i
bydelen Kreuzberg. Kl. 15:00 stod vi opstillet i vores ”sommerdress” – afslappet
påklædning i nuancer af beige – vi kalder stilen for ”Badehotellet” inspireret af TV –
serien af samme navn.
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Koncerten forløb fint med ivrig applaus fra et engageret men antalsmæssigt mindre
publikum end aftenen før. Programmet i to afdelinger bestod af egne GF sange
efterfulgt af Elton John sange anført af Nikolaj Holmboe. Dagen afsluttede vi med
festmiddag på en hyggelig restaurant, hvor lokalet var helt til korets disposition. Der
blev – tro det eller ej – sunget godt igennem efter maden. Tjenerne var tydeligt
imponerede over vores repertoire og stemmepragt!
Hjemturen søndag havde afgang fra hotellet kl 10:00. Det var en flok glade men også
”godt brugte” sangere, der steg ud af bussen kl 19:30 i Gladsaxe. Chaufføren John han fortsatte til Jylland.
På vegne Gladsaxe Folkekor
Hans Jørn Vestergaard
PS
Gladsaxe Folkekor takker Internationalt Sekretariat / Gladsaxe Kommune for
vejledning og økonomisk tilskud.
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