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  Side 1 af 4

2007 / 2008

17. april 2007

22. maj 2007

2.-3. juni 2007

14. juni 2007

24. august 2007

6. oktober 2007

Generalforsamling d. 17. april.  Det er en god ting at konstatere tilgang til
koret. Ved generalforsamlingen balloteredes 5 medlemmer. Jens Ove
bisgård, Lasse Rose Nielsen, Henning Normann Andersen, Iver Gaarden og
Tjalfe Poulsen. Velkommen til de ”nye” fuldgyldige medlemmer.  Også
bemærkelsesværdigt at æresmedlem PrebenThomsen ”in absentia” kunne
tildeles 50 års nålen. 

Forårskoncert d. 22. maj i Ryesgade. Traditionen tro afholdt Brage
forårskoncert sammen med Mofi koret. Brage leverede et varieret program,
veloplagt sat op til Sangerstævnet i Ribe en uges tid senere.  Mofi-koret blev
dirigeret af Line Mortensen tidligere vor egen charmerende førstedame på
podiet.

Korstævne – Ribe var værtsby for et kortræf i dagene 2. – 3. juni. Som
Frank skriver i ”Braget-efteråret 2007”:  så stod vi der, oppe før solsorterne,
slukørede og uden bus. Ved privatbilismen sejr lykkedes det dog at komme
til Ribe og slutte sig til de18 andre kor, som skulle sætte præg på byen de
næste par dage.

Brages program i Ribe Domkirke, 3 numre med bl.a. Mozarts Ave Verum,
blev således et punktum for Mortens Ahtis virke i koret. En værdig
afslutning på en god og lærerig periode. Vi ønsker ham lykke til fremover.
Den afsluttende uformelle del af sangerstævnet foregik vanen tro for
Bragesangerne i gårdhaven til stamværtshuset ”Sælhunden” .

Gunner Hansen rundede 70 år. Ville i den anledning gerne fejres. Og det
blev han torsdag. d. 14. juni. Gunner replicerede: ”at det var den bedste
fødselsdag, han nogensinde har haft” – men tilføjer, han heller ikke kan
huske andre. Brage vil gerne friske hans hukommelse op, når han bliver 75
år. Ja, Sangforeningen Brage er mere end blot et mandskor.

Preben Thomsen æresmedlem fødselsdag 80 år. 24. august. 
Repræsentation af Brage sangere. Kort efter d. 22. september dør Preben
Thomsen. Bisættelse fra Hals Kirke, hvor også Brage sangere deltager.

Sangerkursus – Lørdag d. 6. okt.  2007 ”Mandskorkursus” på Nordjysk
Musikkonservatorium.
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22. oktober 2007

25. oktober 2007

4. november 2007

Vipper springe over klinge, høre leers lyd …  Med en pointering af, hvor
vigtigt det er at intonere korrekt, fik 50 mandskorsangere med Søren Birch
som instruktør hurtigt Weyses fine høsttoner til at lyde som veloplagt
udgangspunkt for sangerne til at tage fat på dagens arbejdsprogram:  ”Det
lysner over agres felt” – ”Fred hviler over land og by” – julesangen ” Vi
venter på det lys (Johs. Møllehave)” – ”Sensommerkanon” alle med
arrangementer af Søren Birch for mandskor.

Det var en sammenbragt sanger skare på 50 mand, med deltagelse af:
Mandskoret “Frejdig”(5) - Aalborg Håndværkersangforening(8) -
Sangforeningen “Brage” af 1866 (16) - Aalborg Sangforening af 1843 (5) -
Skiveegnens Herrekor (4) - Skanderborg Mandskor (2) - Horsens
Håndværker- & Industriforenings Sangkor (7) - Nibe Håndværkerkor (3).
Forunderligt nok var 1. tenorerne for en gangs skyld overrepræsenteret.
Sangforeningen Brage og Aalborg Sangforening, havde på god vis sørget for
kursets rammer. 

Det blev en hyggelig og flittig ”sanglørdag” . Under Søren Birchs stilfærdige
men faste styring og fine fornemmelse for at samle op på de indlærte
arrangementer undervejs, fik vi deltagere en rar fornemmelse af, at vi havde
lavet musik denne lørdag. Oven i købet nåede vi at stifte bekendtskab med
Felix Mendelssohn-Bartholdys ”Beati motui” – men her må et mere
indgående bekendtskab vente. Meget gerne måske til et lignende
arrangement.

Formand Otto Lange 70 år. Mandag 22 okt. Talrigt fremmøde. Pæne ord
til vor formand fra Torben Kold og Jørn fra sangkoret 1843 Sidstnævnte
kunne drage mange paralleller fra mineralernes verden, en af Ottos mange
interesser, til mennesket Otto, selv om Otto just ikke er lavet af sten.  Sange:
Sangerhilsen, Amazing Grace, Bort alt vad uro gør,  Mogens Karlsmose
dirigerede de to gamle kor. Hyggelig formiddag, Med en
overrasket/overvældet formand.

Koncert Nr. Tranders kirke.  Torsdag d. 25 okt. 
Brages koncertprogram sammensat ud over 5 danske sange af satser fra
Scuberts: ”Deutsche Messe” – Mozarts ”Ave Verum” – Bruckners ”Locus
Iste” – Rathbones: ”Rejoice in the Lord” m.fl. Derudover spillede organisten
Galina Jacobsen  en klaver solo:  Tjajkovskijs: ”Oktober” fra årstiderne.

Bortset fra lidt uoverensstemmelser med orglet i ”Rejoice” en fin koncert –
vor dirigent Doris Kjærgaard fik nok det optimale ud af os.

Vesterkærets kirke. Søndag d. 4. november. Brage medvirkede i anledning
af allerhelgenes dag.
Gudstjenesten indledte Brage smukt og stemningsfuldt med ”Morgensang



  Side 3 af 4

11. november 2007

4. december 2007

9. december 2007

10. december 2007

18. december 2007

4. januar 2008

af ”elverskud”. Senere de to salmer: ”Vær du mig nær” og ”For alle
helgener”arr. Mads Kjærgaard. Gudstjenesten afsluttedes med ”Amazing
Grace”. Sanger og menighed blev budt på bespisning efter kirkehandlingen.

Stiftelsesfest. 11. nov. Vor 141- årige fødselsdag fejrede vi i ”Odd Fellow
Palæets” store selskabslokale.    2. tenor havde dækket et mægtigt langbord
op til 35 deltagere – sanger og supporters (damer). Traditionen tro blev der
efter den glimrende buffet spillet op til dans. ”Leo” substituerede på bedste
måde 60´er Calle. Så dansen gik på de bonede gulve. 

Kollerup Kirke. 4. dec.  Mandkorsang i Kollerup Kirke.  Øveaftenen
tirsdag blev henlagt og byttet ud med ”en smuk julekoncert” citat: Fjerritslev
ugeavis. Den sidste rest af muggen luft, blev blæst ud med ”Rejoice”  , ”Joy
to the World” så efter rækken af traditionelle julesalmer kunne vi passende
konstatere at ”Dejlig er jorden”.

Vestergården ældrecenter.  9.dec. kl. 14.00.  En tilbagevendende og
værdsat begivenhed: at synge julen ind for den ældre generation.
Aldersforskellen er såmænd ikke så stor. ”Jeg så julemanden” kysse mor
måtte opgives, manglende rutine, måske. Søren Banjomus kræver megen
luft. Koret må finde en anden reprise. Men en hyggelig eftermiddag,
æblekage, flødeskum og julelys samt tenorer synes at gå op i en højere
enhed.

Logen Ansgar 10.dec. At synge til Loge-brødrenes julehøjtidelighed i Odd
Fellow Palæet, er som Vestergården en tilbagevendende tradition. Ikke
ubrudt hvert år, ganske vist. De sidste tre gange erindres som flotte
præstationer af koret. Denne gang ingen undtagelse. Et eller andet ved dette
engagement, omgivelser ?  stemning ?  løfter koret til samlet koncentration.
Mozarts: ”Ave verum” gennem 2 sæsoner korets udfordring blev afleveret
fornemt. Og alt det andet kan vi jo bare.

Juleafslutning i korets lokaler. 18.dec. 1. basserne stod for et fint
julearrangement. Velsmagende pølsebord – og julestemning á la Brage.
Heller ikke i år savnede julehandelen spænding og intensitet. Tidligere års
rekorder blev ikke uventet og til vor kasserers tilfredshed slået. Dejligt at
synge julen ind i en kreds af sangglade mennesker, som man gennem årene
kender rigtig godt.

Torskegilde.  Orkidéen fredag 4. januar. Ingen Brage sangere giver frivilligt
afkald på denne flor omvundne tradition. Stort fremmøde og beklagende
hilsener fra de, der ikke kunne deltage i år. Selv om sangerne tager godt for
sig af Orkidéens fremragende torskeanretning havde formanden i sin
velkomsttale beregnet, at der bare i et års tor skekvote var    
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11. marts 2008

nok til flere millioner torske gilder, så fremtiden ser lys ud for Brage.
Miljøet- i hvert fald inden for Brages regi fejler ikke noget. En hyggelig aften
med sang og an dre spirituelle indslag. Teddy udnævnte Ove T. Andersen til
årets san ger. Et populært og ret færdigt valg, bl.a. be grundet i en meget stor
arbejdsindsats i forbin delse med 140 års ju bilæumsfesten.

AOF kulturtræf – 11. marts 2008.  Arrangementet fandt i år sted i
Studenterhusets koncertsal. Det betød opvarmning i lokalerne, Ryesgade.
Afkøling under jagten på Parkeringsplads i midtbyen. Men vi fik atter
varmen da vi eller projektørerne kom på. Det var vor nye dirigent Sigrids
”Bragedebut”. Og med et solidt forarbejde kunne intet gå galt. Vor nye sats
”De tre klokker” blev afleveret helt hæderligt. Aftenen sluttede ”tyst” med
en kølig pils, kvindelig ynde og mavedans.

Formanden tømmer pokalen.


