
Det Fynske Kammerkor 30 år

Det kræver noget særligt at have et fællesskab, der kan bestå i 30 år. Som tiden går, får man 

opbygget en større og større fortrolighed, og man lærer hinandens mange facetter at kende. 

Nogle kanter bliver slebet blødere, mens andre bliver skarpere med årene. Man udvikler sig 

sammen, og i et godt fællesskab bliver man bedre og bedre til at udfylde sin egen rolle i 

harmoni med de øvrige medlemmer.

Når musikken er samlingspunktet, kræver det noget særligt at være sammen i 30 år. 

Fortroligheden med musikken er vigtig, og den gensidige forståelse mellem dirigent og kor er 

noget af det allermest afgørende. Men selve inspirationen går hånd i hånd med en åbenhed 

og nysgerrighed, og dét er også vigtigt, når musikken skal forløses. Det handler om at blive 

ved at interessere sig for de særlige stemninger og udtryk, der kan skabes med musik.

Allerede inden den første tone sættes an, skal man være indstillet på, at de næste sekunder 

og minutter er altafgørende, og at harmonien kan bryde sammen når som helst. Et øjebliks 

manglende koncentration er ét øjeblik for meget. Enhver fremførelse af et stykke musik er 

unik. Ingen har nogensinde sunget dette stykke musik helt på samme måde, og ingen 

kommer nogensinde til at gøre det igen. Denne øjeblikkets magi er noget af dét, der gør 

musik dybt fascinerende.

Det Fynske Kammerkor har nu i 30 år balanceret mellem fortrolighed på den ene side og 

nysgerrighed på den anden side. Denne balanceakt har ført os vidt omkring, både musikalsk 

og geografisk. Vi har fået inspiration og opbakning fra både nær og fjern, og en lang række 

samarbejdspartnere har igennem årene hjulpet os med at holde balancen. Dét vil vi gerne 

benytte anledningen til at sige tusind tak for.

Til denne jubilæumskoncert har vi valgt en række satser og komponister, som betyder noget 

helt særligt for os. Nogle satser har været med os helt fra begyndelsen, mens andre er 

kommet til for nyligt. Vi vil med dette program både præsentere musik, der allerede har 

indskrevet sig i historien som noget af det ypperste inden for vokalmusik, og musik med 

potentiale til at blive en del af musikhistorien.

Rigtig god fornøjelse.


