Krønike
Arrangementer og begivenheder

Sangforeningen BRAGE af 1866
2008 / 2009
15. april 2008 Generalforsamling. Nyt medlem, Jørgen Vernersen balloteredes. Genvalg
af de medlemmer af bestyrelse og sangudvalg som var på valg. Debat om
det er på tide, at Brage kaster sig ud i en større musikalsk udfordring.
Herefter solæg ad libitum.
13. maj 2008 Forårskoncert i Ryesgade. Forårskoncerten sammen med Mofi koret
markerede på vanlig vis afslutningen på sæsonen. Hvert kor havde et
alsidigt program at præsentere. Sammen sang korene Waldemar Åhléns
”Sommerpsalme”. Brage blev dirigeret af Sigrid Damsager Frandsen og for
Mofi koret, dirigent Elisabeth Bech.
22. september 2008 Bent Jacobsen 75 år. Bent inviterede gæstfrit til åbent hus i sit hjem
mandag eftermiddag. Stort fremmøde til en festlig og dejlig dag.
10. oktober 2008 Kulturnat. Som alternativ til planen at synge en spirituel koncert på
”Spritten” havde vi en invitation til at deltage i det sammenbragte kor, som
skulle åbne kulturnatten med temaet: ”uendelige stemmer i kulturnatten”.
Da arrangementet med ”Spritten” blev forpasset, sluttede et dusin
bragesangere op omkring det ”gigantiske kor” i silende regn på
Gammeltorv. Med Jan Ole Mortensen som dirigent ( fra Klarup Pigekor )
blev de omkring 200 fremmødte sangere, skønt usikre, styret gennem
programmet, selv Michael Bojesen/ Ellen Heibergs multi-stemmige sang
”Evigheden” fik den tilsigtede måske lidt dryppende afslutning.
30. oktober 2008 Syng dansk sangaften Margrethekirken. Forårskoncerten i maj viste sig
at skulle være Sigrid Damsagers afskedskoncert med Brage. Vor nye
dirigent Bo Kristensen fik nu sin debut. Trods en lidt tynd
stemmebesætning hos bragesangerne en debut til alles tilfredshed. Aftenen
sluttede hyggeligt i menighedssalen sammen med Mofi koret og tilhørerne,
og med fællessang og indslag fra de to kor.
2. november 2008 Vesterkærets Kirke. Alle helgen gudstjeneste. Brage med godt 20
sangere præsenterede et mindre program heriblandt Locus Iste, samt
medvirken under gudstjenesten. Med Zum Sanctus rundede Brage smukt
gudstjenesten og sin egen indsats af. Efter gudstjenesten stor tilstrømning til
menighedens populære frokostbuffet.
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7. november 2008 Stiftelsesfest. Da det atter i år lod sig gøre at leje lokalerne i Odd Fellow
Palæet til en overkommelig pris, arrangerede 2. bas stiftelsesfesten i
”palæet” på bedste vis. 57 sangere og ledsagere fandt plads omkring 2
festligt pyntede borde. Musikken (www. Flemmingbaade.dk) var
engageret under hele middagen fra kl. 18.00 til nattens time kl. 01.00. En
alsidig musiker, som afvekslende med såvel akustisk som elektroniske
tangentinstrumenter kunne underholde med håndholdt harmonika i
rundgang om bordene under spisningen. En rigtig Brage aften med god
stemning og musik, der kunne skaffe livlig aktivitet på dansegulvet.
28. november 2008 Poul Pehrsson 70 års-dag. Der var, som de morgenduelige kunne forstå,
efter megen forudgående flytten borde flot dækket op til morgensang og
brunch hos Poul. Mogens Karlsmose styrede den pænt store gruppe af
Brage sangere, som var mødt op for at hylde fødselaren. Senere uden
dirigent fik Poul selvfølgelig Bovbjerg i den rå version.
11. december 2008 Julekoncert Hotel Phønix. En ny udfordring for Brage, at synge for
”Ejendomsmæglerfonden.” Vort program: med til lejligheden passende
værker iblandet julesalmer faldt i god jord,
14. december 2008 Vestergården. Den tilbagevendende julekoncert for plejehjemmets og
aktivitetscenterets brugere fulgte traditionen op med kendte julesalmer,
fællessange og Søren Banjomus på programmet. Vi glæder os til næste år.
15. december 2008 Åby kirke julekoncert. Vor kompetente dirigentvikar fra efteråret Doris
Kjærgaard, havde som organist i Åby kirken inviteret Brage til at deltage i
Julekoncerten i Åby kirke. I et blandet program med ungdomskoret, som
udover nogle nyere julesatser stod for et spændende arrangement med sang
og koreograferet rytme, ledsaget af fornemt fremført pianomusik ved
Thomas Vestergård – ja og så os med bl.a, Rejoice uden katastrofer, nød vi
at synge i det nyrestaurerede kirkerum. Fin akustik.
16. december 2008 Juleafslutning. Brage beværtede de fremmødte sangere og damer, med
lækker kold buffet plus vin mv. Som gengældelse slog selskabet sig løs
under gaveauktionen, således at der atter blev sat rekord i den meget lokale
julehandel, trods finanskrise. Brages juleafslutning med humør og julesange
er altid en dejlig og passende optakt til juledagene.
9. januar 2009 Torskegilde. ”Årets sanger” Bent Jacobsen skal nævnes først. I en
velbegrundet lille tale overrakte sidste ”årets sanger” Ove T. Andersen
hædersbevisningen til Bent. Orkidéens nye ejere fulgte pænt traditionen,
som vi er vant til at få serveret torsken. Klaveret må dog flyttes op fra
hjørnet til en central placering, når der nu er mange bud på at aflevere
underholdende indslag. En dejlig friaften fra hjemmets arne. Synd for nogle
sangere, at de selv på denne aften skal være hjemme inden midnat.
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tirsdag 10. marts. Kulturtræf AOF. Studenterhuset var atter i år rammen om sæsonens
aktører spændende fra eksotisk mavedans over pop & kompagni til korsang.
Brage var programsat sent og efter mavedansen. Hvilket må have haft en fin
inspirerende virkning på vort program i særdeleshed vor urpremiere på
”Den sømand han må lide.”
Lørdag 14. marts.

Koncert og samvær med Frederikssund Sangforening. Forløbet af
week-endens besøg beviste at sang og snapse er en kilde til forbrødring.
To mandskor begge med fødselsattest fra 18-hundrede tallet og begge med
gamle traditioner mødtes til fællesøvning kl. 10 formiddag og fandt hurtig
sammen i takt og tone. Efter lidt tilpasning kom de 3 fællesnumre:
Morgensang af elverskud, Sangerhilsen og ”Kom brødre lad os tømme..” til
at klinge ganske fint.
Koncerten blev arrangeret i Haraldslund svømmehals forhal, lørdag
eftermiddag. Et utraditionelt sted men et frisk forsøg, dog problematisk
mht. akustik og opstilling. Brage beværtede gæsterne med aftenspisning i
lokalerne Ryesgade. Preben havde fremtryllet en meget lækker buffet. Og
vore gæster belærte os i aftenens løb kyndigt i snapseritualet.
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