Sangskaderne
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I 1992 sagde vi nej til EU, nød en fantastisk varm sommer og vandt
EM i fodbold. Og så var det året, hvor en gruppe sangglade
mennesker i Holbæk med Helle Nerup i spidsen fik en god idé og
grundlagde Sangskaderne.
Det skal fejres – og det bliver det!
Lørdag den 4. november 2017 kl. 11 sang Sangskaderne som en del af SP1L DANSK UGEN
jubilæumskoncert på Holbæk Bibliotek.

Jubilæet fejres også ved to julekoncerter:
• Søndag d. 10. december kl. 15 i Kvanløse Kirke. Jesper Ankjær og
Stig Andreassen akkompagnerer.
• Lørdag d. 16. december kl. 14 - 16 julekoncert med workshop på
Elværket. Jesper Ankjær akkompagnerer.
Til julekoncerterne synger Sangskaderne udvalgte sange fra julerepertoiret – bl. a Lad det klinge,
Adam lay y-bounden og Dejlig er Jorden. Der er også et par nye ting på tapetet: Hver gang det bli'r
vinter og It came upon the midnight clear. Og så er der altid en 2-3 fællessange på programmet til
Sangskadernes koncerter!
Til koncert/workshop den 16/12 2017 er der sat god tid af til, at publikum kan prøve at synge med
på udvalgte numre i stemmer. Helle styrer begivenhederne! Koncerten vil repertoiremæssigt være
mere bredt sammensat i forhold til kirkekoncerten.
Helle Nerup startede Sangskaderne i 1992 som en udløber af Elverfolkets opsætning af ”Ødipus”,
hvor hun var korinstruktør. Koret er vokset i størrelse gennem årene fra små 20 sangere til nu godt
40. En del af kormedlemmerne har været med i mange år – to helt fra starten! Men der er også
løbende kommet meget nyt blod til.
Sangskaderne er et rytmisk kor, som holder til i Holbæk. Vi er 44 sangere fordelt på 6 stemmer.
Sangskaderne er et seriøst arbejdende amatørkor. Under ledelse af Helle Nerup elsker vi at pusle om
detaljerne i musikken, så vi fremstår i vores bedste udgave ved vores 7-8 årlige koncerter.

Vi lægger desuden stor vægt på et levende, musikalsk udtryk. Dette viser sig blandt andet ved, at vi
bestræber os på at synge uden noder til koncerterne for at have så tæt en kontakt til publikum (og
dirigent) som muligt. Det giver sig også udtryk ved, at der altid til vore koncerter er fællessange, der
inddrager publikum.
Vores dirigent Helle Nerup er uddannet i korsang og teambuilding på Danmarks Pædagogiske
Universitet. Hun er endvidere uddannet rytmikpædagog og BA i musik fra Københavns Universitet.
Udover at arbejde som korleder i forskellige sammenhænge, underviser Helle i klaver, sang og kor i
Musikskolen Holbæk (hvor hun bl.a. har startet pigegruppen Voca Babes), og hun synger i Helle
Nerup jazztrio og i trio Les Femmes Fatales. Og så har hun de senere år været fast medlem af der
professionelle rytmiske kor KOLORIT undert ledelse af Niels Græsholm.

Helle skriver om korsang: ”Musik er jo et universelt sprog, og at synge i kor skaber glæde og
samhørighed blandt mennesker på tværs af både køn, alder og social status. Når vi er sammen i
musikken, kommunikerer vi både intellektuelt og følelsesmæssigt, fysisk og eksistentielt. På den
måde kan de positive musikalske forbindelser skabe en glæde og fællesskabsfølelse, der rækker
langt ud over musikken”.
Sangskaderne har fast øveaften i Musiklokalet på Seminariet hver mandag kl. 19 - 21.30 i sæsonen.
Udover øveaftener aftales fra tid til anden ekstra øvedage fx. det meste af en lørdag afsluttet med
fællesspisning. Umiddelbart før koncerter er der også generalprøve og prøve med akkompagnerende
musikere.

Vi har optagelse i koret 2 gange årligt: I september og igen i januar. Kontingentet udgør 650 kr.
halvårlig. Kontakt korleder Helle Nerup, hvis du skulle være interesseret i at blive optaget i koret.

Sangskadernes koncerter
Sangskaderne har i de 20 år de har eksisteret sunget over 120 koncerter! Udover kirkekoncerterne
(se nedenfor) har koret bl.a sunget på/i Tølløse festival, Vandrerhjemmet, Musikhus Elværket,
Elisabethcentret, Brunhøjskolen, Brorfelde Observatorium, Slotsmarkskolen, VUC, Smededal
Efterskole, Holbæk Seminarium, Bispehøjen, Stenløse, Bramsnæs skole, Bakken, Holbæk Teater,
Havnen Holbæk, Holbæk Bibliotek, Holbæk Museum, Huset på Næsset, Æglageret, Pakhuset
Nykøbing Sj., Kulturkasernen, Strandparken, Tivoli, Vipperød Sognegård og havnearrangementer
(bl. a. Skvulp).

Repertoire
I de første år prægede afrikanske/haitianske sange repertoiret sammen med soul, pop, rock, samba
og enkelte jazzprægede numre. Endvidere – mest i kirkesammenhæng – gospel og spirituals. Der
blev efterhånden også plads til danske/nordiske folkesange/viser. Omkring 2000 blev repertoiret i
en periode mere jazzpræget (koret deltog i Holbæk Jazzklubs amatørjazzfestival et par år).
Repertoiret er stadig en bred vifte af rytmiske sange – nye som gamle (og både dansk og
udenlandsk). I fine korarrangementer af kendte og mindre kendte! Korleder Helle Nerup bidrager
også selv med fine korarrangementer. Det sidste par år er Sangskaderne af et par gæsteinstruktører
blevet begavet med korarrangementer lavet specielt til koret (Tea Thyrre Sørensen og Tine Ohrt).

Akkompagnatører
Jesper Ankjær, klaver og Stig Andreasen, bas har været faste musikere siden 2000. Før da spillede
Mads Strandgaard klaver med vekslende rytmefolk. Michael Vogelius Larsen har været med til en
del koncerter på klaver.

Gæsteinstruktører
Sangskaderne arbejder af og til med gæsteinstruktører for at udvide horisonten – og blive bedre!
Koret har bl.a. haft besøg af:
Brian Grønbæk Jensen, Anders Heidelbach, Helle Henning, Sille Grønbæk, Steen Byriel, Thomas
Olorenshaw, Singers, Jacob Høgsbro, Tea Thyrre Sørensen, Basix, Tine Ohrt.

Fællesprojekter med andre
Power Supply (10 års jubilæum), Unicef koncert med en række andre kor (Seminariet), Holbæk
Teater (julesalon), Østsjællands Harmoniorkester (Stenløse), H.C. Andersen Parade i København,
Workshop m. Singers (Bramsnæs og Holbæk), Helle Nerup Jazztrio, Sangens År m. Midnight
Harbour og Holbæk Bigband, Holbæk Byorkester, På Kanten (havneforestilling), Workshop m.
Visible Voices, Singing Sailors og BaSix, workshop m. Tine Ohrt.

Jul med Sangskaderne
Sangskaderne har gennem årene optrådt ved kirkekoncerter (fortrinsvis julekoncerter) i følgende
kirker: Nr. Jernløse, Hjembæk, Stigs Bjergby, Vanløse (adventskirken), Udby, Svinninge, Vig,
Ågerup, Orø, Kundby, Sdr. Jernløse, Kvanløse, Skt. Nikolai kirke i Holbæk (del af byarrangement
op til jul 2006), Tuse Kirke, Skamstrup Kirke, Asnæs Kirke, Tveje Merløse Kirke, Bregninge,
Søstrup, Hørve
Sangskaderne optræder med fine flerstemmige korarrangementer af en række danske og
udenlandske sange og salmer i julens tegn (herunder lidt gospel og spirituals) – afvekslende med
fællessange/salmer (mest på dansk) og af og til udvalgte sange fra korets øvrige rytmiske repertoire
(sange der har et budskab).
Sangskaderne har også givet julekoncerter i/på Bispehøjens fælleshus, Elisabeth Centret, Smededal
Efterskole (flere gange), Holbæk Egnsteater, Holbæk Bibliotek - og på Ahlgade i Holbæk. De sidste
to år julekoncert m. sangworkshop på Elværket.

