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30 år i korsangens tjeneste
Lørdag d. 9. juni fejrer Det Fynske Kammerkor 30 års jubilæum, og det fejres naturligvis
med en helt særlig jubilæumskoncert på Odense Rådhus, hvor publikum vil kunne høre et
blandet program med skøn kormusik.
Jubilæumskoncertens musikalske indhold vil afspejle spændvidden i korets virke, og
samtidig demonstrere de kvaliteter, der har gjort koret kendt og respekteret i Danmark:
Præcision, egalitet og en slank og lys klang, hvorved koret og dets dirigent vedkender sig
en lang og stærk tradition i nordisk kormusik for brillans og transparens.
Det er disse kvaliteter, som har begejstret et utal af tilhørere ved de mange koncerter
gennem årene, og som desuden er dokumenteret på en håndfuld roste cd’er.
At Det Fynske Kammerkor har kunnet holde dette høje niveau skyldes primært korets
dirigent gennem alle årene, Alice Granum, der er en institution i dansk korliv, og som
udover sit virke som dirigent har uddannet mange dygtige unge kordirigenter.
Koncerten indledes med ”Three Shakespeare Songs” af den engelske komponist Vaughan
Williams. Tre satser der er både virtuose og særdeles udtryksfulde. Derefter følger danske
sange af Svend S. Schultz og Knud Jeppesen samt satser af nulevende danske
komponister som Ole Kongsted, Christian Dyrst og Per Drud Nielsen. Den nyere
kompositions-musik er repræsenteret ved Vagn Holmboe og hans spændende værk
”Sange mod vårdybet” til digte om den færøske natur af William Heinesen. Dette værk
ledsages af en video med fotos fra Færøerne, taget af den færøske fotograf Edvard
Nyholm Debess på bestilling af Det Fynske Kammerkor.
Koncerten finder sted lørdag d. 9. juni kl. 15.00 i Festsalen på Odense Rådhus og der er fri
entré. Efter koncerten byder koret på en lille forfriskning.
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