
 

Generalforsamling tirsdag d. 9. februar 2016     
                             

 

Beretning for perioden 1/1 - 31/12 - 2015. 

 
2015 har været et lidt blandet år for koret. Vi siger tak til Karen Bünemann for det gode 

samarbejde, som vi har med hende og hendes smittende humør. Karen har søgt orlov i foråret 

2016. Vi har ansat Ingeborg Lindhardt Toft som vikar. Ingeborg er kandidatstuderende på 

Musikvidenskab på Aarhus Universitet. Hun har mange års korerfaring og er ved at uddanne sig 

til kirkesanger og korleder. 

Ved starten af 2015 består koret af 31 sangere (29 ved start af 2015). 12 sopraner, 8 alter, 6 

tenorer og 5 basser. Vi vil stadig gerne have flere sangere på alle stemmer. 

 

 Årets første arrangement var en sanglørdag først i marts på Fristedet i Skæring. Vi havde 

fået midler fra KOR72 til at sangpædagog Ingrid Haking Raaby arbejdede med koret i 2 

timer. Det var meget givende både for koret og for dirigenten. 

 

 Tirsdag d. 5. maj havde koret forårskoncert på Folkestedet. Det var en lidt blandet 

fornøjelse, idet en brætspilklub samtidig spillede i samme lokale. Enkelte satte sig dog til 

at lytte til os og sang med på fællessangene. En af publikum havde fødselsdag og vi sang 

for hende. Koret havde stillet op, så vi havde svært ved at høre hinanden. Det bevirkede, 

at vi ikke fulgtes helt ad. 

 

 Lørdag d. 30. maj havde koret sin anden forårskoncert i Væksthuset i Botanisk Have. Det 

var en god oplevelse med mange tilhørere og akustikken var fin under kuplen. Et sted 

hvor vi gerne vil synge igen. 

 

Vi havde sagt ja til at synge så sent, da vi i efteråret 2014 havde sagt ja til 

Danmarkssamfundet om, at synge i Domkirken Valdemarsdag d. 15. juni. Desværre blev 

denne koncert aflyst i marts måned – de havde lavet aftale med et børnekor i stedet. 

Vivo-Korets sangere havde ellers skrevet under på, at de kunne synge d. 15. juni. Det var 

en stor skuffelse. 

Forårsafslutningen blev holdt en tirsdag i sanglokalet. Det blev en hyggelig aften. Karen 

havde skrevet en sang til koret med et hip til de enkelte stemmegrupper. 

 

 Efteråret startede med Åbent Hus. 6 nye mødte op. 3 sopraner, 2 basser og 1 alt. 

Arrangementet havde været omtalt i både lokalaviser og dagsblade. Flere af de nye havde 

aldrig prøvet at synge i kor før, så de syntes, at det var svært. Efter nogle gange var der 

kun en sopran tilbage. 

 

 26. september 2015 sang koret på DOKK1, den nye multimediehus i Aarhus. Vi var 

blevet inviteret via Samrådet for Amatørkultur i Aarhus. Det var et svært sted at synge 

dels fordi rummet var stort og der var højt til loftet og dels på grund af de mange 

biblioteksbesøgende, hvis snak kunne høres. 



 
 

Efter koncerten blev koret fotograferet. 

 

 
 

 Vores første julekoncert var lørdag d. 21. november på Rosenholm Slot. Karen var blevet 

kontaktet , vi sagde ”ja tak”, fordi vi regnede med at skulle synge inde på slottet i en af 

salene. Vi havde truffet aftale med en pianist Ninna Morsing, som er under uddannelse på 

Konservatoriet. Hun skulle akkompagnere til begge julekoncerter, samt spille potpourrier 

over julesange. 

Vi blev derfor overrasket, da vi opdagede, at vi skulle stå ude på en blokvogn. Der var 

lidt plads til koret, så Karen måtte stå i en vogn og dirigere. Det bar meget koldt, men en 

flot dag. 

 
 

 Vores anden julekoncert var i den store sal i Folkeoplysningens Hus på Vester Allé 8 i 

Aarhus. Vi havde fået lov til at låne salen af aftenskolen FO, der også administrerer 

MOF, som koret er medlem af. 

Det var 3. søndag i advent d. 13. december – Luciadag.  

Vi havde planlagt dagen med sang og gløgg. Både koret og publikums stemmer blev rørt. 

Vi søgte gennem FO en overordnet aftenskole FORA’s udviklingspulje om 10.000 kr. til 



at dække udgifter til dirigent, pianist, trykning af julesanghæfter, plakater, annoncer og 

gløgg. Inden arrangementet fik vi tilsagn om 7.500 kr. Vi søgte også andre fonde og fra 

Aarhus Stiftstidendes fond fik vi 2.500 kr. Det betyder, at alle korets udgifter til 

arrangementet blev dækket. 

Det blev en meget hyggelig eftermiddag med omkring 60 tilhørere. Lokalet var dejligt at 

synge i. Vi vil gerne gentage succesen. 

 

 
 

 
 

 Juleafslutningen blev holdt i sanglokalet d. 15. december. Som sædvanlig en rigtig 

hyggelig aften med god mad, sang, pakkeleg og dans om juletræet. Vi skulle sige på 

gensyn til Karen. 

 

Der er fejret 3 runde fødselsdage og 2 jubilæer.  Hanne Hansen 20 år og Werner Ravn 25 år. 

 

Kommende arrangementer: 
Der er planlagt en sanglørdag d. 12. marts i  Fristedet , Skæring. Der forventes 2 koncerter maj 

og 2 julekoncerter. 

 

Til slut vil jeg takke dirigent, sangere, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter for arbejdet i det 

forløbne år.  

 

01.01 2016 

Hanne Hansen 


