
 Kære alle medlemmer i Fyraftenskoret 

 

Jeg håber, at I alle har det godt og er kommet igennem Coronatiden på en fornuftig måde. Helt 

fornuftigt har det jo ikke været, fordi vi ikke har kunnet synge sammen. Vi går heldigvis lysere tider i 

møde - foråret og vaccinationerne hjælper vel på det hele. Vi satser på at starte koret op igen efter 

sommerferien. Nærmere besked om dette følger. 

  

Jeg skriver til jer nu, fordi jeg forleden var med til et virtuelt møde vedr. kordeltagelse til den 

kæmpestore opsætning af Fjeren og Rosen på Svendborg Havn den 1. og 2. juli 2022 i forbindelse med 

landsstævnet. 

  

Baggårdteatret er tovholder på projektet og Anne Barslev er instruktør. Odense symfoniorkester, Svg. 

musikskole, Snuk-koret og Peder Most garden er med. Snuk-koret er basiskor og skal synge med på 

alle satser (sådan forstod jeg det). 

  

Udover det - søger de nogle kor, som vil deltage med en eller flere satser (man aftaler, hvor meget og 

hvad man kan bidrage med, når man har meldt sig til). 

  

Selve stykket foregår i 3 lande - Smukkeland - Fugleland og Dybet. De enkelte kor bliver tilknyttet et af 

landene og er der under hele forestillingen, som tager en time (fra kl. 22 - 23). 

  

Satserne er klar omkring 1. maj 2021, så man vil kunne starte med at øve ved opstart efter 

sommerferien. 

  

De enkelte kor skal selv sørge for kostumer - det bliver vist ret enkelt, og man kan se kostumerne på 

projektets hjemmeside, når man kommer der til. Som kor indgår man i stykket og skal derfor også 

være klar på noget bevægelse på scenen. 

  

Man skal selvfølgelig øve sine korsatser i løbet af vinteren, og der vil så blive generalprøve i den sidste 

uge inden forestillingerne løber af staben (uge 26). 

  

Det lyder som et meget spændende projekt med omkring 2000 deltagere, og jeg synes, at det måske 

var noget for Fyraftenskoret. 

  

Vi skal tilmelde os senest den 28. april, så der er ikke meget tid at gøre godt med. På det tidspunkt skal 

vi så vide om vi kan stille med et kor (jeg vil sige på i hvert fald 30 mand - fordelt ligeligt på de 3 

stemmer). Vi kan også vælge at sige, at vi kun vil synge 2 stemmer. 

  

Jesper Buhl vil gerne være med til det her, men skal selvfølgelig høre noget mere om projektet og 

sværhedsgraden af satserne. Jesper deltager i et virtuelt møde den 5. maj, hvis vi tilmelder os. 

 

Vi har i bestyrelsen behov for at vide, om medlemmerne bakker op om dette projekt, og vi vil derfor 

gerne, at I tilmelder jer hurtigst muligt og senest den 20. april til undertegnede på 

mail: petervigvandsoe@gmail.com 

 

Jesper vil gerne være tovholder på projektet, men vi har behov for, at der er en person mere, som går 

ind og trækker i nogle tråde sammen med Jesper. Hvis der er en, der har lyst til det, må han gerne 

melde sig under fanerne snarest. 

Håber på stor opbakning. 
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 Mange forårshilsener fra Peter Vig 

 Fjeren og rosen hjemmeside : www.fjerenogrosen.dkK 

 

 


