KølkærKoret fylder 60 år
Igen i år er der forårsglæde i Kølkær. Indtil videre har både varmen og regnen gjort, at det grønnes overalt,
og haver og marker sender med vækst og farver sin glæde ind i sindene.
Hos KølkærKoret er der ekstra forventning og "forårsdrømme", nemlig et 60-års jubilæum med to
koncerter som fejring, både først med "generalprøve" i Herning Valgmenighedskirke og senere "fest- og
forårskoncert" i Kølkær Kirke.
Som altid ved et jubilæum er der både tilbageblik, nutids -glæde og skuen fremad. Den italienske komponist
Vivaldi vil med sine festlige og fejrende toner fra De fire årstider" byde foråret og publikum i velkommen
ved en korsats med dansk tekst: "Når forårsskoven står brud".
"Majsang" er titlen på næste kor-indslag. Også den vil med sine klassiske kor-toner og tekst "O, den skønne,
skønne maj" stemme sindet. Næste korsang er naturligvis en pris til det kvindelige. Uden dette element,
især kvindelige korsangere i et "blandet kor", ville foråret være en tam affære. Og så en flot korsats med
omkvædet "Æren er Guds i det høje". Disse ord og toner har KølkærKoret mange gange ved den
traditionelle julekoncert spredt (jule)glæde og højtid med. Også Jeppe Aakjærs og Carl Nielsens "Nu er
dagen fuld af sang" hører helt selvfølgeligt med til forårs- og jubilæums-repertoiret. Nutid og fremtid
markeres også. Her vil KølkærKoret præsentere Lars Lilholts: "Held og lykke - og få kærligheden med." og en
"rocket" udgave af "Marken er (nu) mejet". Om fire-fem måneder.
Publikum vil også som altid ved korets koncerter blive opfordret til selv at stemme i: "Kom maj, du søde
milde!".
KølkærKorets dirigent og leder, Beata Tobijanski har sin daglige gang på Herning Musikskole, hvor hun
underviser i violinspil. Hun spiller nemlig "på flere strenge" Også dette instrument vil hun tage med og lade
lyde.
Korets tidligere pianist, Bodil Lisby har lovet at give den "på alle tangenter" ved jubilæumskoncerten.
I Kølkær og omegn ser man med forventning frem til hver eneste tirsdag aften, hvor der er kor-prøve. Beata
fylder Kølkær Skoles kor-lokale med megen glæde, begejstring, varme og stor musikalitet. Disse værdier
overføres til koret, som gerne deler videre.
Og når selve korprøven er slut fortsætter det gode samvær, inden aftenen rundes af med fællessang fra
Højskolesangbogen, naturligvis.
KølkærKorets jubilæumskoncert rundes sandsynligvis af med et ekstranummer, eller to.
Den eneste gave, koret ønsker sig er, at mange mennesker dukker op og deler sang-glæden i Herning
Valgmenighedskirke tirsdag aften den 15, maj 19.30 og i Kølkær Kirke lørdag eftermiddag 26. maj. kl.
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