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Kære Tapkor!
Tak for det gamle år - med koncert, optræden/underholdning og julefest! og
Glædeligt nytår 2015!
Det blev en fin opførelse af John Rutter's Requiem og de to Ave Verum-satser,
vi præsterede som
Alle Helgenskoncert i samarbejde med Vestegnens Muiskhøjekoles kor!
Musikprogrammet ved den lejlighed kan karakteriseres som
kirkemusik, moderne tilsnit (komponeret 1985), akkompagneret af et
alternativt orkester - såvel
sammensætning som størrelse.
Med den baggrund vil jeg gerne her i foråret præsentere et program, som er
noget helt andet, som vi også kan
kapere, og som kan bidrage til den brede vifte af musikoplevelser.
Derfor vil jeg gerne indstudere og koncertopføre Gilbert & Sullivan's Operette
"HMS PINAFORE", med henblik på en koncert i slutningen af april 2015, igen i
samarbejde med Vestegnens Musikhøjskoles kor.
Denne musik er verdslig, festlig, stammer fra 1878, komponeret af Arthur
Sullivan, også englænder, i samarbejde med tekstforfatteren Gilbert. De to har
i samarbejde skrevet 14 operaer.
Teksten handler om folk fra den britiske flåde, om forbyttede børn, og om to
elskende unge, der ikke må få hinanden. Den blev oversat til dansk af Jens Louis
Petersen, og opført i København første gang 1956.
Vi vil gå i gang med indstuderingen, og så kommer der måske i løbet af foråret
glidende overgang i ledelsen
af Tapkoret, fordi jeg synes, I skal have en ny og yngre dirigent fra september.
Noder til Pinafore får I udleveret, men vi skal også synge nogle danske sange og
forårsviser. derfor medbring

Kor 72 bøger, både den olivengrønne og den græsgrønne, samt Chorus 4.
Første korprøve i det nye år er annonceret til mandag 5. januar i vores
sædvanlige lokale på KUA.
Idet jeg undskylder ændring, anmoder jeg om ny dato: mandag 12. januar,
samme tid, kl. 17, samme sted,
også med indeholdt generalforsamling.
Bedste hilsener
Bente

