Krønike
Arrangementer og begivenheder

Sangforeningen BRAGE af 1866
2017 / 2018
4. april 2017 Generalforsamling.
Til stede var 25 sangere + dirigent, dog uden stemmeret
Generalforsamlingen indledte med at synge ”Jylland mellem tvende have”
Vores formand, Bent Magedin takkede for den støtte han har mødt fra Brages
medlemmer og i særdeleshed fra bestyrelsen hvor han især havde mødt stor
forståelse, hjælp og imødekommenhed.
Formanden opfordrede til, at nu hvor vi har lagt splittelsen bag os ser fremad
med glæde og et positivt sind.
Formanden sluttede af med at takke koret for godt kammeratskab, Elena for
sin dygtige ledelse og Arne fordi han altid beredvilligt stiller op når
klaviaturet skal håndteres.
Laurits Yderstræde, Keld Kollerup Kvist og Bruno Hansen modtog årsnåle
for 25 års medlemskab.
I kassererens fravær gennemgik Gunnar Hansen regnskabet.
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.
Gunnar Hansen gennemgik efterfølgende også budgettet der i øvrigt også
godkendtes uden anmærkninger.
Kasserer Bruno Hansen genvalgtes
Bestyrelsesmedlemmer Torben Kold-Hansen og Mads Ellekilde genvalgtes
Suppleanter til bestyrelsen: Gunner Jensen og Jørgen Vernersen
Revisorer: Gunnar Hansen og Svend Åge Dahl
Fanebærer: Mads Ellekilde
Sangudvalg: Preben Rasmussen, Arne Lietzen og Jørgen Vernersen.
Ordstyreren melder generalforsamlingen for afsluttet.
Formanden takker for god ro og orden og der udråbes et trefoldigt hurra for
Brage.
Så var der smørrebrød som alternativ til solæg. DEJLIGT
Efter generalforsamlingen gav Elena et kort men spændende foredrag
omkring hendes opvækst i Sibirien og sin vej til Danmark. Meget interessant.
Preben
9. maj 2017 Forårskoncert med Mofi koret.
Et par og tyve sangere var mødt op for at afholde vores traditionelle
forårskoncert med Mofi hvor det denne gang var Brage der forestod
arrangementet.
På grund af pladsmangel ved tidligere koncerter valgte vi denne gang at
prøve noget nyt, nemlig det nyindrettede ”Folkekirkens Hus, på Gammeltorv.
Det skulle på flere måder vise sig at være en mindre heldig disposition.
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Organisatorisk viste det sig at stedet havde svært ved at holde sig til indgåede
aftaler så som salg af drikkevarer, forkert opstilling af podie (alt for høj) og
manglende nodestativ.
Sangmæssigt viste lokalet sig ikke at være specielt egnet til korsang.
Nok om det – Vi fik afholdt en god koncert hvor først Mofi var på.
Efter et par små kiks i starten synes jeg egentlig de gjorde det rigtig godt,
ikke mindst deres sidste nummer, ”Agnus dei” i en version at en svensk
komponist. Utrolig dejligt nummer.
Herefter var Brage på hvor vi lagde ud med Mandalay, herefter et række
sange fra My fair Lady, Sangen om Udkantsdanmark, Den lille café, Gammel
øl, Bort vad oro jør og til slut som fællessang, Morgensang af Elverskud.
Som helhed var koncerten ok, synes jeg, Desuden talte jeg efterfølgende med
et par Mofi piger der gav udtryk for at vi præsterede væsentlig bedre end
sidste års koncert.
Efterfølgende var der en lille sammenkomst hvor koret bød på hjemmelavede
sandwich.
I modsætning til tidligere år hvor vi som oftest har haft pladsmangel var det
ikke noget problem denne gang.
Ud over kormedlemmer inkl. fanklubber var der ikke mange tilhørere, hvilket
nok, tror jeg, skyldes de dårlige parkeringsforhold i Aalborg midtby.
Men nu har vi prøvet stedet af og det var nok både første og sidste gang
Brage arrangerer koncert i Folkekirkens Hus.
Preben
23. maj 2017 Koncert i Utzon den 23. maj 2017
Så var der igen tid til en koncert.
Denne gang sammen med 4 øvrige kor, heriblandt Filharmonisk Kor.
I sagens natur var auditoriet fyldt op da ikke under 100 sangere var mødt op.
Førnævnte ”Filharmonisk Kor” indledte koncerten i flot stil. De er bare SÅ
dygtige.
Jeg var lidt urolig da det netop var os der skulle efterfølge filharmonerne.
Men vil leverede simpelthen et brag af en koncert til publikum og
sangerkollegernes udelte begejstring.
Det kan nok være vi rent teknisk ikke er på højde med nogle af vore
korkolleger, til gengæld kan vi levere en koncert med stor
underholdningsværdi og som kan få publikum op af stolene.
De 3 øvrige kor hørte jeg desværre ikke da jeg havde andre planer for resten
af dagen.
Preben
14. juni 2017 Gunner Hansens 80 års fødselsdagsfest.
Blev fejret i Mou, i laden på familiens gård.
Hele vejen op til stedet var der lavet en rigtig flagalle med Dannebrog spændt
ud, da der var en frisk vind.
Meget smukt.
Gunner og Jenny tog imod de mange gæster, på den røde løber, der var lagt
ud i dagens anledning.
Efter at havde fået tilbudt en dejlig kold kop øl, blev vi fra den veterinær
afdeling, ledt over i laden, der havde fået nyt tag lagt på i dagens anledning.
De ca. 100 gæster blev bænket efter et gennemtænkt system.
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De der kunne svømme blev placeret i den ene ende og de der kunne synge
blev placeret i den anden ende.
Der blev så fyldt op hist og pist med venner, naboer, gamle kollegaer og
familie.
Tanken var jo nok, at der så ville være mulighed for, at mødes på midten og
så svømme og synge på en gang i overført betydning.
Der mødte ca. 25 sangerklare Brage folk op, nogle med koner for at sikre
hjemtransport.
Vores dirigent Elena, kæmpede med drengene, for at få dem til at se på
hende, under koncerten, der jo var til ære for Gunner.
Det er ikke let, at stå og stirre på en pæn dame uden at blive flov, eller
opdage, at man har tabt sine briller på gulvet og kun har fokus på , at finde
dem igen.
Klaveret der var placeret i en heste box, var lidt svært at høre, men det
kompenseredes der for ved, at synge højere.
Gunner og Jenny var tilfreds med sangene og det var det vigtigste.
Under festen kom der mange gode, dejlige og sjove indslag fra gæster og
familie.
Gunner sluttede af med Tre Røver fra Rolf, hvor et helt kor af børnebørn
sang med af hjertens lyst.
Menuen var super pølsebord fra Slagteren i Klarup(tror jeg nok), plus
Jennyes hjemmelavede frikadeller (meget lækker),men som kun var til
børnebørn og oldebørn, hvilket vi først vidste bagefter.
Dertil en lille øl og så kaffe med marcipan frugtkage plus hjemmebagte
småkager med opskrift en fra den Ølandske hjemegn.
En dag helt i Gunners ånd og vi er allerede hyret til 90 års fødselsdagen.
Mads
01. oktober 2017 Brages arrangementer i Musikkens Hus og hos Aalborg Seniorsport.
Den søndag var en ualmindelig travl dag for Brages dirigent og 24 sangere.
Alle mødte ind på Musikkens hus for opvarmning og opstilling kl. 13 til et
fællessang arrangement kl 15. Programmet var berammet til at slutte kl.
16.30, hvorefter koret skulle flytte sig til den gamle Hobrovejens Skole, for
at synge for og synge for ved Seniorsports Høstfest, der startede kl. 17.
Tiderne blev overholdt.
Fællessang i Musikkens Hus.
Arrangementet var et af en serie af syng sammen arrangementer, hvor
forskellige kor står for arrangementet, vi havde havde det denne søndag.
Programmet startede med at Brage sang “Blæsten går frisk over Limfjordens
vande”. Derefter 5 danske sange fælles. - Inden den indlagte pause på en
halv time sang Brage “Den lille Cafe´” og “Gammel Øl”. Efter pausen igen 5
fællessange fra Højskole Sangbogen,hvor efter Brage sluttede af med
“Sangen om Udkantsdanmark”, “Nina, Kære Nina” og “Morgensang af
Elverskud”. Publikum fik lov at synge med på de sidste 2 numre.
Elena spillede og dirigerede hele koncerten, og Torben Kold-Hansen
introducerede og bandt Brages numre sammen.
Alt var meget vellykket, og de ca. 200 begejstrede og lydhøre publikummer
havde en god oplevelse.
Aalborg Seniorsport Høstfest
Festen er et årligt fællesarrangement, for foreningens medlemmer, hvor man
mødes til underholdning og spisning af medbragt madkurv. Brage var
inviteret med for at synge for på 2 høstsange ved festens start. Det var: “Det
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lysner over agres felt” og “En stille høstlig brusen”, hvorefter Brage gav de
samme korsatser, som på Musikkens Hus. Atter var det Elena der spillede og
dirigerede.
Igen et veloplagt og medlevende publikum på ca. 250 personer, der
tilsyneladende havde en god oplevelse.
Brage var inviteret til at deltage i hele arrangementet, og en del sangere med
piger og madkurve fortsatte festlighederne.
Bestemt også en koncert, der gav Brage ære.
Gunnar
10. november 2017 Stiftelsesfest den 10. november 2017
1. tenorerne var arrangører, og de ville som noget nyt prøve at afholdt festen
ude på restaurant. Efter lidt søgen efter egnede steder faldt valget på
Restaurant Vejgårdhallen. 23 sangere og ledsagere samt dirigent med
ledsager mødte op kl. 12.00 med godt humør, til trods for silende regn og
besvær med at finde parkeringspladser. Vi havde en hyggelig eftermiddag
med masser af sang, med veltillavet mad, venlig betjening og et lokale, hvori
der kunne synges, og hvor man kunne snakke sammen ved bordene. Populær
solooptræden af flere sangere med både sang og historier samt med klaver
ledsagelse af Elena. Trods det svage fremmøde en dejlig eftermiddag med en
rigtig god stemning. Måske havde det lave deltagerantal en sammenhæng
med, at det samtidig var Mortens Aften?
Torben

28. november 2017 Julekoncert i Rørdal Kirke.
Vi var på ”hjemmebane” idet Rørdal Kirke dannede rammerne for årets
eneste julekoncert. Det var med spændte forventninger vi mødte op til
opvarmning og forprøve. Vi sang nogle enkelte vers fra hvert nummer med
enkelte rettelser, og ikke mindst fik vi mange anvisninger og forklaringer fra
Elenas side således, at vi kom i den rigtige julekoncert stemning. Det bar
frugt. Vi leverede en god koncert for en næsten fyldt kirke. Elenas intense
direktion og Arnes eminente klaverspil var også medvirkende hertil. Under
den efterfølgende kaffe i Logen, som var fyldt til sidste plads, blev vores
optræden også her modtaget med stort bifald. Vi må således håbe at vores
fobi med at synge i Rørdal Kirke og til andre koncerter hermed er
overvundet. Når koncentrationen er til stede på øve aftenerne og ved
koncerterne så lykkes det. Alt i alt en rigtig dejlig aften.
Torben
10. april 2018 Fælleskoncert i Utzon Center.
Endelig oprandt dagen hvor den så meget omtalte Fælleskoncert med
Aalborg Sangforening af 1843 og Aalborg Håndværker-Sangforening af
1854, skulle afholdes.
Hvad der er gået forud for denne koncert er nu heldigvis historie, så derfor
ingen grund til at trampe mere rundt i det.
Det skulle vise sig at blive en rigtig dejlig aften med god stemning og et
oplagt bragekor der til trods for det tidlige mødetidspunkt kl. 16.45 var
særdeles oplagte.
Efter en kort velkomst og introduktion af Carsten Larsen fra 1843 sang vi
som fælleskor Morgensang af Elverskud.
Herefter gik de 3 kor på med hver sit program.
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Brage sang My Bonnie is over the Ocean, Sidste nadver, på russisk
afsluttende med en sea shanty: Blow the man down. Her viste Leif sig som
den helt store showmann i rollen som den store pralhans og ikke mindst hans
egen improvisering hvor Elena blev flettet ind i teksten.
Som en overraskelse for Elena i anledning af hendes fødselsdag sang vi
efterfølgende ”Nina kære Nina” dog med en moduleret omkvæd ” Lena kære
Lena”. Tror faktisk den ”barske” russer var lidt rørt.
Efterfølgende sang de 2 øvrige kor deres repertoire der primært bestod af helt
klassiske mandskorsange.
Min helt personlige mening er at mandskorsange er spændende at synge men
dræbende kedeligt at høre på i længere tid.
Tror egentlig ikke jeg er alene om den mening hvilket vel også kom tydeligt
til udtryk ved publikums applaus. Jo det er vigtigt synes jeg, med variation
og glade sange.
Så kom vi til aftenens hovednummer som var et potpourri over melodier fra
”Sommer i Tyrol”, afsunget som fællesnummer.
Dejlig glade sange der efterfølgende høstede stort bifald blandt publikum.
Personligt synes jeg det gik overraskende godt henset til generalprøven for 3
uger siden.
Vi sluttede en dejlig aften af med at synge ”Limfjorden” dels som korsang
dels som fællessang, hvilket var en sjov kombination der lykkede til fulde.
En helt igennem dejlig aften.
Preben
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