Krønike
Arrangementer og begivenheder

Sangforeningen BRAGE af 1866
2015 / 2016
14. april 2015 Generalforsamling.
Til stede var 30 sangere
Inden generalforsamlingen var det ballotering af 1 ny sanger. Bengt
Andersen blev enstemmigt valgt ind i koret.
Torben Flindt blev sædvanen tro valgt med akklamation.
Preben Rasmussen oplæste en 7 siders udførlig og til tider morsom
gennemgang af korets aktiviteter siden sidste generalforsamling.
Herefter gav Ib Maagaard igennem sin beretning bl.a. et kort tilbageblik
omkring hans opstart som formand.
Ib udtrykte desuden stor tilfredshed med korets høje aktivitetsniveau og
også korets sangmæssige kvaliteter synes han højnet til trods for korets
aldersgennemsnit er steget proportionalt med årsskiftet.
Der uddeltes 25- års nål til følgende:
Ole Thorup
Lars Thorhauge
Gunnar Jensen
Aage Holmgaard
Ib Djernø
Ib Maagaard
1990 var åbenbart et år med stor tilgang. Ikke dårligt må man sige. En
sådan tilgang ville være rigtig dejligt netop nu.
Desuden lykønskedes Poul Christensen med sine 45 år i koret, godt gået
Poul
Kasserer Bruno Hansen aflagde en meget grundig og kompetent
gennemgang af regnskabet der viste et overskud på kr. 22.612 inkl. Indskud
til jubilæumsfonden på kr. 7.600.
Mogens Karlsmose foreslår at enkelte sangere/ subsidiært alle sangere skal
op til fornyet stemmeprøve.
Mogens Karlsmose var ikke selv til stede for at kunne give en uddybende
forklaring.
Debatten var relativ ensidig til fordel for at afvise forslaget. Generelt var
opfattelsen at det ville skabe for meget uro med udmeldinger til følge.
Forslaget blev nedstemt med stemmerne 11 ja- og 19 nejstemmer.
De 3 bestyrelsesmedlemmer Bruno Hansen, kasserer samt Torben KoldHansen og Mads Ellekilde genvalgtes.
Traditionen tro trakterede Torben Flindt med hjemmelavede solæg e´n
masse´.
Preben 1. tenor
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20. april 2015 Brage synger Spritten ud.
Brage er indbudt af DR til den historiske begivenhed at synge den sidste
Aquavit ud fra Spritfabrikken der har eksisteret på havnefronten i Aalborg
siden 1931.
De Danske Spritfabrikker er opkøbt af Arcus Gruppen som har valgt at
flytte produktionen til Oslo.
Der mødte ca. 30 sangere og Elena op kl. 9.00 i det fineste solskinsvejr, det
var aftalt at vi skulle synge 3 sange.
Tænk hvis Limfjordens vande gylden snaps var.
Ren som en jomfru.
En skål for den mø.
Vi varmede stemmerne op godt hjulpet af lidt Gammel Dansk, og da
klokken nærmede sig 10.00 skulle den sidste Tankbil forlade fabrikken, og
vi sang vore sange medens den store Tankbil kørte ud af fabrikken, og det
blev optaget af DR P4 og sendt direkte i radioen.
Udover DR blev der lavet optagelser af TV 2 og TV 24 Nordjyske hvor
BRAGEs sange var med en rigtig god markedsføring af koret.
Derefter var der kaffe rundstykker og masser af Gammel Dansk og Aquavit
i kantinen som Ole Thorups svoger havde skaffet os adgang til.
En rigtig god oplevelse for de deltagende sangere.
Teddy P. 1 Bas
25. april 2015 Koncert i anledning af sangerbroder Gunner Grøns 70-års fødselsdag.
Gunner havde i god tid ført koncerten, over for BRAGE, givet udtryk for, at
han gerne ville have besøg af koret, når han sammen med familie og venner
holdt sin fødselsdagsfest lørdag den 25. april i Nr. Uttrup Husflidsforeningens Lokaler.
Det var aftalt, at koret på dagen skulle møde til opvarmning klokken 14.30,
og være klar til at synge for fødselsdagsgæsterne kokken 15.00.
Opvarmning af korstemmerne var henlagt til et baglokale, der almindeligvis
bruges af husflidsforeningens håndværkere. Det var tydeligt at se hvordan
nogle af sangerne, i deres arbejdsliv, havde været tæt knyttet til arbejde ved
høvlebænk og maskiner tilsvarende som dem, der stod fremme i lokalet.
Brage var repræsenteret med cirka 15 sangere samt dirigent Elena, og efter
at det medbraget el-klaver var blevet gjort klar, gik Elena i gang med
opvarmning af stemmerne. Elena brugte alle sine gode pædagogiske evner
for at få det bedste ud af et ”halvt” kor, der i særlig grad var stækket på
grund af kun tre 1-tenorer.
Gunner havde forud for koncerten bragt otte sange i forslag. Der var under
opvarmningen enighed om at reducere omfanget.
I fravær af både korets formand og næstformand, var det det kasserer
Bruno, der forud for koncerten, på korets vegne, lykønskede Gunner med
fødselsdagen.
Vi sang blandt andet: Majsang, Bjørnen Vågner, Alfred Skal Giftes. Og da
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vi skulle afsynge Gammel Øl, fik vi naturligvis korets ølmand Gunner med
i koret. Sædvanen tro sluttede koret af med ”Ro Tyst”.
Selvom det uden tvivl var hørbart, at koret var hæmmet af en svag 1tenorstemme, var der stor applaus fra fødselsdagsgæster, og Gunner virkede
oprindeligt glad for at koret kom og sang i anledning af hans fødselsdag.
Bruno 2. bas
5. maj 2015 Forårskoncert 5. maj
Den traditionsrige forårskoncert var så vidt vides nr. 18 i rækken og i år har
MOFI 40 års jubilæum. Brage stod for arrangementet og det var 2. bas som
stod for det praktiske.
Koncerten blev holdt i en flot, ny renoveret Rørdal kirke. Jeg talte med
menighedsrådsformanden inden koncerten og han var glad for at Brage for
sådan en aften tæller rigtig godt i statistikken over kirkegængere.
Det meste af dagen havde der været skybrud, bulder og brag, men om
aftenen var vejret fint. Det kan bemærkes, at der sjældent har været så
mange biler i Rørdal. Alle pladser og veje var fyldt op. I kirken var også
alle pladser fyldt op, så der var et meget flot fremmøde.
Efter formand Ibs velkomst startede koncerten smukt med at Elena spillede
Prins Jørgens March i anledning af 70 året for befrielsen netop denne dag.
Vi startede med fællessangen: den kedsom vinter gik sin gang og derefter
sang MOFI deres program. Efter endnu en fællessang: kom maj du søde
milde, sang Brage sit program
Efter koncerten var der sammenkomst i Logen og her var der fyldt til mere
end sidste plads. I Logen sang både MOFI og Brage en del sange. Der blev
afsunget en jubilæumssang om MOFI og nogle af deres medlemmer sang
også. Også Leifs Kumpaner sang et par numre.
En rigtig fin aften, men der er måske et problem med at have så mange
mennesker i Logen.
Leif Larsen
2.bas.
29. – 30. maj 2015 DSF Landsstævne i Skive 2015 – Arrangør Skive Egnens Herrekor
(SEH).
Fredag d. 29. og lørdag d. 30. maj 2015, deltog Brage i DSF landsstævne i
Skive med 24 sangere samt dirigent. Brage havde besluttet at deltage i
fredagens aften arrangement og lørdagens dag arrangement med fravalg af
aftenfesten.
Brage havde booket værelser på Danhostel i Skive som var central
beliggende i forhold til ”Kultur Center Limfjorden” (KCL) hvor en stor del
af arrangementet foregik. Efter indkvartering på Danhostel fredag sidst på
eftermiddagen, gik turen til Skive Theater hvor der var arrangeret
Musikcafe i teaterfoyeren med glad jazz musik til ledsagelse af en let
”Tappas menu”. Selve aftenens officielle program foregik i teatersalen og
blev indledt med velkomst af et medlem fra SEH som samtidig var aftenens
konferencier. Aftenens program bestod i underholdningen af ”Dunkel
Dirks”, 4 meget velsyngende unge mænd som gav prøver på deres store
vokalistiske kunnen. Derefter fulgte Brage, Djurslands Mandskor, Arion
koret fra Århus samt Ribe Mandskor. Brages program bestod af
Sangerhilsen, Bjørnen vågner med et vers på Russisk, Det var som 7 samba,
Bovbjerg, Good Night Ladies, Wise Men Say, samt Brage March
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akkompagneret af Christian Bennedsen. Efter det officielle program var der
fri mikrofon i teater foyeren hvor blandt andet Dunkel Dirks optrådte igen,
Leifs Kumpaner gjorde stor lykke med 3 numre, det samme gjorde de 2
Brage sangere Preben Rasmussen og Ib Djernø med en duet fra
”Perlefiskerne” akkompagneret af Mogens Karlsmose på klaver. Ved
hjemkomsten til Danhostel var der lidt gemytlig fællessang indtil der blev
enighed om, at man af hensyn til eventuel andre gæster nok hellere måtte
slutte af med ”Ro Tyst” og så gå til ro.
Efter morgenmad var der afgang med bus fra KCL til Mølgaard Andersens
plads og derefter parade gennem byen med Skive Garden i spidsen til
Posthustorvet, hvor der var velkomsttale af Skives Borgmester efterfulgt af
fælles morgensang ”I Østen stiger solen op” de 330 sangere blev dirigeret
af Lau Michelsen.
Vejret var ikke det allerbedste, blæsende, halvkoldt med lidt regn og det
havde ikke lokket så mange mennesker på gaden som man havde forventet.
Der var udvalgt og angivet forskellige lokaliteter hvor de gæstende kor
kunne synge. For at finde disse steder blev vi guidet af et medlem fra SEH,
men det gik alligevel galt på et tidspunkt havde Brage forvildede sig ind på
”Jægerstuen”. Den efterfølgende underholdning der, faldt i så god jord at vi
på huset regning fik skænket en Doktor Nielsen af stedets søde servitrice.
Brage kvitterede med at synge ”So let me call your sweethardt” , det gjorde
så stort indtryk på hende at hun kom til at græde. En helt speciel oplevelse.
Efter sang på gader, i gårde og på værtshus, tilbage med bus til KCL til
frokost buffet. Efter frokost fællesøvelse og opstilling med indøvelse af de
2 à cappella satser Limfjorden og Majsang og indøvelse af 3 My fair lady
satser: På den vej hvor du bor, Med lidt lykke og lidt held og Alfred skal
giftes med Prinsens Musikkorps.
Den efterfølgende koncert som blev overværet af et stort publikum forløb
med velkomst af formanden for SEH Henning Taankvist. Optræden ved
Prinsens Musikkorps, Dunkel Dirks, Arion koret, Ribe Mandskor og
Hadsten Sangforening. En rigtig flot koncert eftermiddag som blev afsluttet
med fællessang ”Danmark nu blunder den lyse nat”. Det skal også nævnes
at de 2 à cappella satser blev dirigeret af Brages dirigent Elena Vas
Andersen, som gjorde det fremragende. Elena måtte rigtig havde følt
magtens sødme ved at få lov til at dirigere så mange mænd.
Til slut den tanke at dette Landsstævne, kunne havde været i Aalborg.
Bruno 2. Bas
12. september 2015 Korarrangement i Margrethekirken.
21 Bragesangere/ 22 norske sangere.
Det norske kor var meget velsyngende med et rimeligt moderne repertoire
Begge kor mødte til opvarmning kl. 13.30, koncert kl. 15 hvor
nordmændene lagde for med deres repertoire. Koret var meget velsyngende
med et rimeligt tidssvarende repertoire og ikke mindst en meget engageret
dirigent.
Også Brages indlæg gik godt. Lidt mere traditionelt men rimelig godt
syngende.
Efterfølgende arrangement i Rest. Skovbakken ved Zoo.
Hyggeligt arrangement med masser af sang fra skiftevis norsk og dansk kor.
Arrangement slut kl. ca. 17.30 da nordmændene skulle til middag på Phønix
kl. 19.30.
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27. oktober 2015 Syng dansk optræden på TV Nord.
I forbindelse med ”Syng dansk ugen” i efteråret blev ”Sangforeningen
Brage af 1866”, inviteret af TV Nord til at deltage i en direkte TVudsendelse.
Baggrunden for at det netop blev vores kor der deltog skyldes nok at vi fik
en del opmærksomhed i både radio og tv da vi var engageret til at synge, da
den sidste tankbil med sprit forlod De danske Spritfabrikker. En sorgens
dag for byen men en sjov oplevelse for koret.
Alle korets medlemmer, med en enkelt undtagelse, mødte op ved studierne i
Åbybro.
Her fik medlemmerne en rigtig fin modtagelse af stationens medarbejdere.
Man kunne tydeligt mærke at de var rutineret i at få gæster til at ”falde til
ro”.
Som tidligere nævnt indgik vores engagement i en direkte udsendelse hvor
vi efter forskellige indslag skulle afsynge 3 numre.
Vi skulle synge ”Morgensang af Elverskud”, ”Ro tyst” og slutteligt Brages
egen ”Bragemarch”.
Udsendelsen som foregik i samme studie som hvor øvrige direkte indslag
foregik, var et sangmæssigt meget ”dødt” rum så det stillede store krav til
sangernes koncentrationsevne, hvilket ellers ikke altid er korets force og
nemmere blev det ikke af at studieværterne stod og pjattede med os, bag
kameraerne. Men godt gik det, synes vi selv, og koret kvitterede for den
gode behandling ved at synge et par ekstra sange til ære for medarbejderne
bag kameraerne.
En helt igennem dejlig oplevelse hvor vi ud over egen deltagelse også fik et
godt indblik i hvordan en sådan TV produktion foregår bag kulisserne.
Jeg er også overrasket over hvilken eksponering en sådan udsendelse har
givet vores kor. Vi har alle mødt familie, venner og sangkolleger der har
bemærket vores deltagelse og det kan da give os et håb om ekstra fokus på
vores kor op til vores 150 års jubilæum den 11. november 2016.
Preben 1. tenor
25. november 2014 Stiftelsesfest den 14. november
Fredag den 14. november afholdt Brage sin 149-års fødselsdag.
Arrangementet var i år lagt i hænderne på 1. bas, som torsdag havde dækket
bord med Poul Arnes duge og pynt fra Bent J. Jenny var konsulent.
43 deltagere mødte fredag klokken 13 og fik serveret en dejlig Toscanabuffet. Det var godt, at der ikke var arrangeret restefest, for det var der ikke
mad nok til. Dessert til de sidste blev dog fremskaffet. Det smagte rigtig
godt.
Resten af eftermiddagen gik med sang og megen snak. Brage fik også
prøvet at optræde med "Nina kære Nina" med Arne ved klaveret. Det gik
vist meget godt. Det blev også til mange sange fra det udmærkede
sanghæfte ( Mads ).
Alt i alt en god eftermiddag.
1. bas takker for hjælpen til oprydning og opvask.
Poul J. 1.bas
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1. december 2015 Julekoncert i Jelstrup kirke.
Der mødte ca.32 veloplagte sangere op, som fyldte godt i den lille kirke.
Vi sang et program i 2 afsnit.
Første afdeling:
Det kimer nu til julefest
Away in the manger
Til en lille stald på marken
Der skinner et lys fra en stjerne
Min Jesus lad mit hjerte få
Glæden fra gud.

Anden afdeling:
Julen har bragt velsignet bud
Nu tændes tusind julelys
Glade jul, dejlige jul
Dejlig er jorden
Julenat

De mange fremmødte i Jelstrup Kirke var tilsyneladende godt tilfredse med
koncerten på trods af, at 1. afdeling godt ”kunne ha` været bedre”
Måske på grund af, at vi skulle vende os til akustikken?
Hvorimod 2. afdeling var særdeles tilfredsstillende.
Efter koncerten blev alle inviteret til et fint arrangement:
Æbleskiver, gløgg, kaffe og småkager i rigelige mængder.
Vi kvitterede med endnu nogle sange.
Svend Aage 2. bas
8. december 2015 Julekoncert i Rørdal kirke den 8. december
Her mødte ”kun” 29 sangere op, men til gengæld havde mange sangere
”medbragt” deres koner, som er vores mest kritiske tilhørere.
Akustikken/pladsen i Rørdal Kirke er en del bedre, så vores dirigent havde
forventet en fantastisk koncert, som vi desværre ikke levede helt op til, men
vi så godt ud - idet vi havde fået skamler, som Bent Magedin havde lavet til
os.
Vores program var det samme, som i Jelstrup Kirke.
Ny ide: Vi forsøgte at synge Dejlig er jorden i én stor bue, hvilket lød godt.
Det havde måske skabt mindre uro, hvis vi havde sunget den som sidste
sang.
Vi afstod fra at synge Ro tyst, som vi normalt altid afslutter med, da vi var
bange for, at vi ikke var gode nok!
Efter koncerten gik vi i Logen, hvor vi blev trakteret med kaffe og kage.
Også her gav vi et par numre.
Menighedsrådsformanden takkede os for en god koncert.
Svend Aage 2. bas
15. december 2015 Juleafslutning i ”Logen”.
Selve arrangementet var pålagt 2. basserne, som ved velvillig hjælp fra
korets pyntegrønt leverandør Bent Jacobsen, havde formået at pynte
bordene så disse bidrog til at skabe den rette julestemning.
Juleafslutningen startede med velkomst af formand Ib Maagaard til de i alt
40 fremmødte personer sangere og ledsagerske. Der efter fulgte en
fællessang fra Højskolesangbogen ”Kimer i klokker”. Aftenens menu var
Gløgg og æbleskiver, efter indtagelse af denne, var tidspunktet kommet til
den traditions rige julefortælling af Otto Lange, som i år handlede om
”Gamle Ane”. En fortælling som selvfølgelig endte godt til sidst. Leifs
Kumpaner underholdt på festlig, med visen om pindsvineskindet og en
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dansk tekst oversættelse af ”On the first day af Christmas”.
Ind imellem blev der serveret kaffe med småkager hjemmebagt af Birthe
Kollerup kvist.
Så var tidspunktet kommet til afvikling af auktionen på medbragte
julepakker. Ved en fornem indsats af auktionarius Sv. Aage Dahl, lykkedes
det at få 3.280,00 kr. i kor kassen. Men ikke nok med det. Bent Magedin
havde fået den fortræffelige ide at holde auktion over en flaske snaps
indkøbt for indholdet i bødekassen. Auktionen var bygget op på den måde
at man kun skulle betale det, man bød over det tidligere bud. Festdeltagerne
lod sig gribe af den gode auktions stemning, så dette indslag indbragte
545,00 kr.
Brage optrådte med 3 sange fra juleprogrammet under ledelse af Mogens
Karlsmose. Efter endnu et par jule fællessange fra Højskolesangbogen.
Afsluttede formand Ib Maagaard aftenen med, at ønske alle en god jul og et
godt nytår og roste den arrangerende stemme for et godt arrangement.
Aftenen sluttede på sædvanligvis med ”Ro tyst”. Derefter var der
almindelig opbrud og oprydning. Igen en dejlig Brage juleafslutning.
Bruno 2. bas
9. februar 2016 Aalborg historiske Museum.
I forbindelse med udstillingen ”Folk og fabrikker” på Aalborg historiske
museum blev koret forespurgt om vi kunne stille med nogle sangere der
skulle medvirke til at festligholde åbningsreceptionen.
Museets forespørgsel gik på nogle få sangere der skulle synge 3 – 4 sange.
Koret stillede op med 8 sangere (alt hvad der var plads til) hvor vi sang en
blanding af 4 stemmig og unison godt hjulpet på vej af en stor flok
engagerede receptionsgæster.
Ikke mindst Ib Maagaards version af Sulitudevej gjorde stor lykke.
For øvrigt en rigtig spændende eftermiddag hvor der var håndrullede
cigarer, håndbajere og fedtemadder med spege- og rullepølse.
Preben 1. tenor
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