Velkommen til korlederens sangbrev!
Vi skal holde sanghumøret oppe, selvom vi ikke kan samles og synge sammen i denne tid. Det
bliver hverdag med korsang igen, men indtil da, så syng med her hver uge!
Korrekt sangteknik er vigtigt, f.eks.: vejrtrækning - eller måske lidt mere seriøst sådan her: Sådan
gør man når man synger - den bedste anvisning der findes på dansk.
Nu skal vi synge!
Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang!
1, Nogle sange bliver bare aldrig rigtig slidt, og den her er bare SÅ god at synge. Her sunget af en
stemme fra fortiden, i et roligt tempo, hvor man kan nå at udtale ordene og at få tømt lungerne
næsten helt for luft - for det ved I korsangere jo er vigtigere end at tage de store dybe indåndinger!
Teksten står under videoen, som er her: Den danske sang er en ung blond pige
*****
Ugens sangcitat:
“Når man synger
går man ind
i et andet rum
i en anden tid
i en andens stemning…”
“En sang
er et tilbud
om at føle og sanse
et nu - et perspektiv - en følelse

som en anden oplevede det”
*****
2, Husk at komme ud, få sollys og motion, det er et vigtigt værn mod virus og skidt humør - men
det virker helt sikkert også at synge Tøsedrengenes store 80´er hit: Ud under åben himmel
“Ud under åben himmel” af Tøsedrengene
Det skete igen, helt utroligt
at sommeren kom, stille, roligt
syrenernes duft, den sitrende luft
nu glemmer jeg vinterens fornuft
Luften er hvid, solen danser
nu mærker jeg alle mine sanser
græsset er grønt, himlen er høj
nu smider jeg sjælens vintertøj
Jeg vil ud, ud under åben himmel
og jeg vil ud, ud på det dybe vand
Jeg vil ud, ud under åben himmel
derud hvor jeg bli'r svimmel
ud under åben himmel
Jeg ved at jeg før var for rigtig
jeg passed´ mig selv, var forsigtig
satsede halvt, garderede alt
var faldet til ro og havde valgt
Gaden er varm, huden brænder
løsner mit hår, bløde hænder
det tør indeni, vint´ren er forbi
nu slipper jeg alting løs fordi
:/: Jeg vil ud, ud under åben himmel
og jeg vil ud, ud på det dybe vand
Jeg vil ud, ud under åben himmel
derud hvor jeg bli'r svimmel
ud under åben himmel :/:

3, Ugens salme er “Guds nåde er en vintergæk”, som er den første moderne salme, der er afsløret
som udvalgt til næste Højskolesangbog. Læg især mærke til første vers, det er som skrevet til
disse svære uger, hvor ordene “ene er vi flere” nærmest er et motto der dækker hvad der er vigtigt
lige nu. Hele teksten er med på optagelsen her: Guds nåde er en vintergæk
*****
Ugens sanghistorie:
Der var engang en sanger, der ikke kunne blive lige så god til at synge som sin berømte
søster, selvom de havde samme lærer. Han var så irriteret over det, at han opfandt et spejl så han
kunne se ned i halsen på sig selv og sin søster for at finde ud af hvad forskellen var. Han fandt ikke
ud af det… - men det spejl han opfandt, bruges nu om dage af alle halslæger over hele verden.
*****
4, Nu er I ved at være godt varmet op, så nu skal I for alvor synge selv. En af de sange I kender
rigtig godt, her med rent og professionelt klaverspil, ingen sang - den skal I selv levere… - “Livet er
en morgengave”, der egentlig hedder “Noget om helte” - og dem er der mange af i vores samfund
lige nu, heldigvis: Livet er en morgengave
Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor.
Der står krokus i min have, der står øller på mit bord.
Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø,
for en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø.
Her er fredeligt og stille, her er ingen larm og støj.
Jeg har sået kruspersille, og et brev med pure løg.
Lad alverden slå for panden og bekæmpe spe med spot,
jeg vil enes med hinanden og mig selv og ha det godt.
Samson gik og styrted’ templer, Peter Freuchen knak sit ben.
Ak mod disse to eksempler er min dåd en sølle én.
Jeg har aldrig dræbt filistre eller kæmpet med en haj,
og når stærke mænd blir bistre, syn’s jeg det er synd for mig.
Der er nok som går og sysler med at sprænge kloden væk.
Jeg vil ikke ha skærmydsler og kanoner bag min hæk.
Mens de andre går og sveder for at gi hinanden lak,

vil jeg pusle med rødbeder, selleri og pastinak.
Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå.
Selv de rødeste radiser kan man roligt lide på.
Der er nok af danske helte som er danske hele dag’n,
og går rundt og spænder bælte, mens de råber; Fy for Fan.
Tiden går og tiden hverver store mænd til mandig dåd.
Jeg reserven blandt reserver bryder ofte ud i gråd.
Jeg får nerver og migræne blot jeg skær’ mig på en dolk,
og vil hell’re slå min plæne, end slå løs på pæne folk.
Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig jord.
der er øller i min mave, der står krokus på mit bord.
Når reserverne skal stille for at splitte kloden ad
skriver jeg med kruspersille verdens mindste heltekvad.
Tekst & Musik Halfdan Rasmussen / Robert Normann
*****
Ugens idol:
Tim Storms (USA), vinder af konkurrencen “Bass Hunter (= “bas-jæger”) i 2012 - i dette
værk synges de dybeste toner, der nogensinde er noteret i et korværk med solist. Tim Storms kan
endda synge toner så dybe så mennesker ikke kan høre dem - men det kan elefanter… -Hør ham
her i værket, der hedder “De Profundis” (betyder “fra dybderne”): D
 e Profundis
*****
5, Og ja, vi skal ikke undvære ham, der mere end nogen andre har sat ord og toner på det at være
menneske, Kim Larsen! Herfra er ord overflødige… - syng bare, alt hvad i kan, og husk hvor skønt
det er når vi synger den sammen: Papirsklip
Når nu min verden bliver kold og forladt
finder jeg trøst i min kæreste skat
klipper motiver med drømme og saks
papirsilhouetter af den fineste slags
Her er et af min far og min mor
de som gav mig til denne jord
kærlige kys og en duft af jasmin
altid solskin og sødeste min
Livet er langt, lykken er kort
salig er den, der tør give det bort
Her er et af min bedste ven

utallige klip går igen og igen
et aldrig færdigt eller fuldendt motiv
sort silhouet af kvinden i mit liv
Livet er langt, lykken er kort
salig er den, der tør give det bort
Domine et sanctus
Domine et sanctus
Domine et sanctus
Domine et sanctus
Domine et sanctus
Domine et sanctus
Når nu min verden bliver kold og forladt
finder jeg trøst i min kæreste skat
klipper motiver med drømme og saks
papirsilhouetter af den fineste slags
:/: Livet er langt, lykken er kort
salig er den, der tør give det bort :/:
*****
En koraften med Kværndrup Kirkes Voksenkor slutter altid med disse to sange - det gør vi også
her:
Vor far
Vor Far, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som den sker i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed, i evighed!
Amen.
Sigurd Barret
Arne A´s velsignelse
Må din dag få glæde
lysende til stede
under himlens brede
bånd af kærlighed
Og må Herrens lys skinne
og må jordens milde vinde

varme hjertet inderst inde
i al evighed.
Arne Andreasen/”Poetfabrikken”

Bedste sanghilsner fra

Lykke
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