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»De nordiska
länderna utgör en
kulturell enhet, där
likheterna förenar
och skillnaderna
stimulerar till
utveckling«

Dagar av
inspiration som
varar länge
D

sedan den alla första
Norbusangfestivalen ägde rum i Drøbak, Norge. För mig som
arbetat mycket med Norbusang, både genom Norbusam och som
körledare, är det fantastiskt att se hur den har utvecklats under åren.
Det första viktiga steget togs i början av nittiotalet, när man
bestämde att festivalen skulle hållas varje år. Tack vare det har
många körer gjort det till en tradition att åka dit, man vet att varje år
på Kristi himmelfärdshelgen – då är det dags att åka på festival!
Att utforska nyskriven musik, en annan kultur, en ny stad någonstans i Norden under några intensiva dagar.
De senaste tio åren har alla de nordiska länderna varit representerade på Norbusang, med något enstaka undantag. Festivalen har
blivit så populär att vi tyvärr varje år tvingas tacka nej till körer som
vill vara med. Men för att det ska fungera får festivalen inte bli för
stor. Vi har prövat oss fram under åren och kommit fram till en form
som fungerar. De unga deltagarna delas in i olika körgrupper, där
man sjunger allt från klassiskt och folkmusik till pop, jazz, gospel
och nykomponerad modern musik. Ofta arbetar man också sceniskt
i körgrupperna.
Något av det viktigaste med Norbusang är att få fram ny repertoar
för barn och ungdomar. Flera av Nordens ledande kompositörer har
bidragit med nya stycken där det egna landets musikaliska tradition
spelar en viktig roll. Som körledare är det också väldigt roligt att
träffa kompositörerna och låta sig inspireras av hur andra körledare
arbetar med sina körer.
Det finns många ögonblick som jag och mina körbarn minns med
stor glädje. Vi pratade till exempel länge efteråt om Norbusang
ET HAR GÅTT TJUGO ÅR

i Bodø 2003. Både om den fina jojken vi fick sjunga, och om allt det
andra runtomkring. Som när solen bröt fram efter flera dagars hällregn och vi dukade upp långbord till fest på stranden – vi grillade
och badade till långt in på natten i strålande midnattssol. Eller som
i Kalmar, när vi fick träffa sångensemblen Amanda och lära oss nya
sätt att ge musiken sceniskt uttryck.
Framför allt är det roligt att få komma till ett annat land och
sjunga på ett annat språk. Trots att vi är så nära varandra i Norden
kan man ändå uppleva maten, miljön och musiken som exotisk och
oerhört spännande.
Anne Johansson
president NORBUSAM
musiklärare i Brunnsbo Musikklasser, Göteborg

Detta är NORBUSAM
NORBUSAM, Nordiskt barn- och ungdomskörsamarbete, är en

sammanslutning av de nordiska ländernas barn- och ungdomskörorganisationer. En av Norbusams viktigaste uppgifter är att varje år
samla barn och ungdomar från hela Norden till några dagars
musikalisk gemenskap under festivalen Norbusang.
Vid sidan av körgrupperna på Norbusang hålls seminarier och träffar
för körledare från de olika länderna. Föreläsningar och diskussioner
kring musik och pedagogik ger både fördjupade kunskaper och
inspiration i det vardagliga arbetet.
NORBUSAM-rådet hade sitt första möte i Stockholm i oktober 1982.

Där var tre länder representerade; Finland, Norge och Sverige. Det tog
ännu några år innan Danmark kom med i rådet. Verksamheten tog fart
bland annat med ekonomiskt stöd från Nordiskt Kulturråd. Från 1996
är också Island med i rådet.
NORBUSAM har tre huvudsyften:
• Att skapa kontakter mellan unga korister och körledare från hela
Norden – framför allt genom den årliga festivalen Norbusang.
• Att verka för utbyte av repertoar mellan länderna, samt för att det
skapas ny nordisk musik för barn och ungdomar.
• Att förmedla kunskap och erfarenheter för att främja ett medvetet
utvecklingsarbete, både musikaliskt och pedagogiskt.
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NORBUSANG 1 DRØBAK

28 JUNI – 3 JULI 1987

Ingegerd Idar, dragspel. Roger Martin instruerar.

Ett första möte med hög ambitionsnivå
I Drøbak gick startskottet till det som så småningom skulle bli en lång
rad fantastiska festivaler. Evenemanget blev lyckat trots att repertoaren
var mycket svårare än vad många hade väntat sig.

T

hämtad
ur Discantushäftena. Den hade sammanställts i ett häfte –
Norbusang 1 – med sånger från alla nordiska länder. För många blev
musiken en rejäl utmaning som man tog sig an med hög arbetsmoral.
Bland annat ledde Tapiolakörens ledare Kari Ala-Pöllänen Herman
Rechbergers Musica Picta.
Första kvällen var det invigning och presentation av alla
instruktörerna. I övrigt var dagarna ganska likartade: Först morgonforum för alla deltagare med olika instruktörer. Därefter följde arbete
i verkstäderna både för- och eftermiddag.
Efter kvällens körforum träﬀades instruktörer och kördirigenter
till mycket uppskattade gemensamma diskussioner.
Även deltagarna hann med annat än sång – det blev bland annat
båtutﬂykt och bad i Oslofjorden, folkdans till Kari Ala-Pöllänens
dragspel och disco.
Festivalen avslutades med två konserter. Deltagarna var nöjda med
sin vecka i Drøbak och tyckte att det var alldeles för långt till nästa
festival, som var tänkt att äga rum tre år efter. ❧
ILL STÖRSTA DELEN VAR REPERTOAREN NORDISK,
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INSTRUKTÖRER OCH KÖRGRUPPER

ARRANGÖRER

1. Kari Ala-Pöllänen och Pekka Kostiainen

Huvudansvaret

2. Ingegerd Idar

låg hos
Ann Sætre och
Kirsten M Bjerga

3. Erling Kullberg
4. Thorgerdur Ingolfsdóttir
5. Ann Sætre

Paul von Weymarn ledde folkdans till Kari Ala-Pöllänens dragspel.

18 +

34 +

46 +

34 = 132

» Killar och tjejer
pojat ja tytöt
gutter og jenter
Ja kom!
Bli med alle og laulakaa laulu!
Det känns härligt att sjunga i kör.
Syng med hjertet, med hjärta, med sydän
– i Norbusang!«
”Norbusang-samba” där varje land gjorde
sin vers och refrängen var på ”nordiska”
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NORBUSANG 2 HELSINGFORS

4–9 AUGUSTI 1991

GEMENSAM REPERTOAR

Illka Kuusistos: Land of Music
Aulis Sallinen: Shipshape
Matti Hyökki (arr):
On suuri sun rantas autius
Einar Englund (arr):
Läksin minä kesäyönä
(Jag gick i sommarnatten)
Einojuhani Rautavaara:
A childrens Mass (med stråkorkester från Östra Helsingfors
Musikinstitut)
Egil Hovland: O come let us sing
Planeringsmöte i Åbo, september 1988: Kirsten M Bjerga, Stefan Sköld,
Perry Göransson, Ann Sætre, Sven-Olof Ray och Paul von Weymarn.

Waldemar Åhlén: Sommarpsalm
Jean Sibelius: Finlandia

Nordisk musik i fokus
Efter några års uppehåll blev det äntligen dags för Norbusang 2. Då hade
det efter många diskussioner bestämts att Norbusang från och med nu
skulle arrangeras varje år – och så har det också blivit.

F

av att arrangera festivaler för nyskapande av nordisk musik för barn och ungdom – samtidigt som
barnkör. Det ﬁnska ungdomskörförbundet Nuorten Kuoroliitto
man ökar förståelsen för de olika ländernas särart.
(SULASOL) hade årligen arrangerat barnkörfestivalen Sympaatti
Den första dagen började man med en sångvandring och utfärd
ända sedan 1971. Östra Helsingfors Musikinstitut svarade för de
med båt på Finska viken. Dagen därpå var det dags för repetitioner
lokala arrangemangen. Institutionen är känd över hela landet och har i körgrupperna. På kvällen hölls en sångfest i musikinstitutets park.
ofta i internationella sammanhang fått erkännanden
Det blev en folkloreafton där Sanna Kurki-Sounio och
för den högklassiga musikundervisning man bedriver »Ett av syftena med
Tellu Paulasto sjöng tillsammans med en folkmusikNorbusang är just att
för barn och ungdomar i skolåldern. I spetsen för
ensemble. En folkdansgrupp stod för dansen.
stärka och sprida
evenemanget stod institutets ungdomskör med
Nästa dag hölls en körkonsert där körerna ﬁck göra
dirigenten Iris Sundberg som konstnärlig ledare.
enskilda framträdanden. På festivalens sista dag blev
nordisk musikkultur
Under festivalen ﬁck deltagarna sjunga tillsamdet stor slutkonsert där gemensam repertoar blandades
genom utbyte av
mans, lyssna på föredrag och vara delaktiga
med enskilda framträdanden. Fokus låg på nordisk
repertoar.«
i olika workshops. Det blev naturligtvis också
musik från både förr och nu. På programmet stod en
konserter och utﬂykter.
härlig blandning musik av kompositörer från de tre medverkande
En viktig del av evenemanget var notutställningen, där förlag från
länderna – Carl Michael Bellman, Waldemar Åhlén, Arne Mellnäs,
deltagarländerna ställde ut såväl omtyckta beprövade verk som nya
Karin Rehnqvist, Egil Hovland, Knut Nystedt, P J Hannikainen,
spännande stycken. Ett av huvudsyftena med Norbusang är just att
Jean Sibelius, Toivo Kuula, Einojuhani Rautavaara, Pekka
stärka och sprida nordisk musikkultur genom utbyte av repertoar och Kostiainen, Pekka Jalkanen och Veljo Tormis. ❧
INLAND HAR EN LÅNG TRADITION

6 | NORBUSANG 20 ÅR

140 +

9 KÖRER ➜
SEMINARIER FÖR KÖRLEDARE

Repetitionsmetodik och tonbildning i gosskörer.
Domkyrkans gosskör Cantores Minores medverkade.
CHRISTIAN HAUSCHILD professor (SF)
Sångtraditioner inom folkmusiken i Finland
HEIKKI LAITINEN lektor vid Sibelius-Akademins folkmusikavdelning (SF)

Att skapa musiklandskap med hjälp av vokala uttrycksmedel
HERMAN RECHBERGER kompositör (SF)

27 +

46 = 213

FINLAND

Ungdomskören Kiimingin Kiurut, Kiiminki
(Liisa Räisänen)
Flickkören Oulun Fröökynät, Uleåborg
(Liisa Räisänen)
Östra Helsingfors Musikinstituts Ungdomskör
(Iris Sundberg)
Joensuu gosskör, Joensuu (Arto Pippuri)
Barnkören Sinkikellot, Jyväskylä (Keijo Joutsenvirta)
NORGE

Cantus Nonet, Oslo (Ann Christin Hoen)
Follo ungdomskor, Ski (Ann Sætre)

Metoder för gehörsträning och instuderingsmetodik
MATTI HYÖKKI lektor i kördirigering vid Sibelius-Akademin (SF)

SVERIGE

Pedagogisk körmusik
JUNE KEYTE musiklärare (GB / London)

Brunnsbo Musikklassers kör, Göteborg
(Anne Johansson)
Flickkören Linnéa, Uppsala (Ylva Eijderbant)

INSTRUKTÖRER OCH KÖRGRUPPER

ARRANGÖRER

JOJK Heikki Laitinen

Nuorten Kuoroliitto (Förbundet för ungdomskörer
i Finland) – SULASOL, med verksamhetsledare Kirsti
Mustakallio. Östra Helsingfors Musikinstitut svarade för
de lokala arrangemangen. Iris Sundberg var
konstnärlig ledare och Marjatta Karvonen
projektledare.

KÖRDANS Gunilla Josefsson
IMPROVISATION Herman Rechberger
MUSIKRÖRELSE Kaarlo Hildén och Laura Huhtinen
TONBILDNING Kari Kaarna, Arja Koivuniemi,

Virpi Salmi-Sonninen och Iris Sundberg
ORKESTERLEDNING Olli-Pekka Haavisto
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NORBUSANG 3 GÖTEBORG

8–10 MAJ 1992

FOTO: BRITT-MARIE SALMANNI

Ett Norbusang med havsbrus
Göteborg blev arenan för ett Norbusang där man för första
gången övade in ett beställningsverk. Bengt Lundins »Hav«
uruppfördes på Göteborgs Konserthus stora scen.

B

på uppdrag av UNGiKÖR
och Karin Rehnqvist. Båda föreläsbeställningsverket ”Hav” för fyra körer, recitatör, piano och synt ningarna blev mycket uppskattade.
till texter av Barbro Lindgren. Intresset för att vara med blev så stort
Carl-Bertil Agnestig gav sin syn på
att alla anmälda körer tyvärr inte ﬁck plats.
barnkör och barnkörmetodik, och
Tillresande körer inkvarterades hos göteborgarnas familjer,
Karin Rehnqvist berättade bland
vilket gjorde att barnen och ungdomarna ﬁck riktigt
annat om sina senaste
»För NORBUSAM är
bra möjlighet att lära känna varandra.
körkompositioner.
Varje dag repeterades det på Brunnsboskolan redan det oerhört viktigt att
Festivalens grande
uppmuntra kompositö- ﬁnale blev konserten på
från tidig morgon.
Under fredagen underhöll några av körerna
Göteborgs Konserthus
rer att skriva nya verk
i Taubelunden på Liseberg och på lördagen gavs en
stora scen, där man
just för barnkör.«
stor konsert i Domkyrkan. På bilden till höger är det
bland annat uruppförde
Carl-Bertil Agnestig som dirigerar sin egen ”Missa in
Bengt Lundins ”Hav”.
discantu”.
Det blev en mäktig
Ledare för de olika körgrupperna var Carl-Bertil Agnestig, Bengt
upplevelse med de fyra körerna, som
Lundin, Karin Rehnqvist, Irene Sjöberg-Lundin och Helén Lundgjorde en stämningsfull tolkning av
quist-Dahlén som alla arbetade i körgrupper med sin egen musik.
Barbro Lindgrens starka dikter om
För körledarna bjöds också på seminarier med Carl-Bertil Agnestig livet och döden. ❧
ENGT LUNDIN KOMPONERADE
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Det är texter som belyser olika
tidsaspekter, den oändliga, eviga
tiden, men också nuet, det
närvarande ögonblicket. Havet
och stenarna symboliserar den
ständigt pågående tiden, evigheten,
årmiljoner. Och här står jag,
just nu, och just här, med en sten
i min hand och med mina tankar
kring liv, död och evighet.
Min tonsättning är ett försök att
fånga båda dessa perspektiv, det
eviga och det i ögonblicket närvarande. En oändlig, stillastående
horisont långt borta, och nära mig
skrikande måsar, brusande vågor
och blinkande lanternor. Och
stenen du håller i din hand, den
har inga ögon, inget hjärta, för den
är inte levande – men det är du.
Egentligen fanns musiken redan
där, i texterna, i kontrasterna,
i de båda tidsperspektiven. Ibland
känns det tacksamt att vara
tonsättare.
Bengt Lundin

103 +

36 +

298 = 437

Grande Finale på Göteborgs Konserthus stora scen. Bengt Lundin dirigerade själv
uruppförandet av det nykomponerade beställningsverket ”Hav” med texter av Barbro Lindgren.

21 KÖRER ➜
KÖRLEDARE OCH KÖRGRUPPER

ARRANGÖRER

Sju körgrupper leddes av bland andra Carl-Bertil
Agnestig, Bengt Lundin, Karin Rehnqvist, Iréne
Sjöberg-Lundin och Helén Lundquist-Dahlén.
I en gemensam workshop med alla deltagare
sjöngs Agnestigs arrangemang av En enda jord
och Visa vid midsommartid, Hugo Hammarströms

Anne Johansson,
Sveriges barn- och
ungdomskörförbund
UNGiKÖR, med
hjälp av
Brunnsbokören

Härlig är jorden, Åhléns Sommarpsalm samt
beställningsverket Hav av Bengt Lundin.

och Brunnsbo
Musikklasser.

FINLAND Ekenäs Barnkör, Ekenäs Ungdomskör,

Östra-Helsingfors Musikinstituts Ungdomskör
NORGE Askim Pikekor, Sentralkoret, Stavanger
SVERIGE Asklandaskolan kör, Brämhult,
Barnkammarkören, Örnsköldsvik, Brunnsbo
Musikklassers Flickkör, Göteborg, Brunnsbo
Musikklasser åk 4-6, Brunnsbokören, Göteborg,
Diskantkören, Köping, Feminalen, Örnsköldsvik,
Fredsbergs Ungdomskör, Töreboda, Domkyrkans
Ungdomskör, Göteborg, Kings Kids, Göteborg,
Kulturskolans Ungdomskör, Södertälje, Nonetten,
Alvesta, Sävedalens kyrkas Juniorkör,
Ytterby kyrkas barnkör
Carl-Bertil Agnestig

Karin Rehnqvist

Carl-Bertil Agnestig dirigerade sin egen ”Missa in discantu”
i Göteborgs Domkyra.
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NORBUSANG 4 ÅLBORG

6–9 MAJ 1993

Å, boogie woogie, woogie...

Ny sakral musik för många körer
Även i det fjärde Norbusang utgjorde ett större beställningsverk en viktig
del av repertoaren. Søren Hedegaard Sørensen ledde själv sitt nyskrivna
verk Psalme 34 (Jeg vil love Herren til hver tid) för körer och orgel.

A

för
barnkör är ett av huvudsyftena med det nordiska barn- och
ungdomskörsamarbetet. Till Norbusang 4 hade Søren Hedegaard
Sørensen hade skrivit ett sakralt verk för ﬂera körer och orgel.
Körerna ankom torsdag kväll och inkvarterades i familjer.
Fredag morgon samlades alla för den oﬃciella invigningen med
biskop Søren Lodborg Hvas i Vester Mariendals skole. Redan då
började man öva beställningsverket Psalm 34.
Därefter övades det i grupperna både för- och eftermiddag.
Kvällen var ledig utom för de körer som uppträdde i Tivoliland.
Lördag övades det först i grupperna. Efter lunch samlades man
i Ansgar kirke och förberedde kyrkokonserten.
Kvällen var ledig för körsångarna. För dirigenterna bjöds det på
middag och seminarium med Søren Birch i Skalborg kirke.
Söndagsförmiddagen ägnades åt de sista övningarna, först
i grupperna, sedan alla tillsammans. Hela festivalen avslutades på
eftermiddagen med en konsert på Hasseris Gymnasium. ❧
TT UPPMUNTRA TILL SKAPANDE AV NY MUSIK
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Grupp 2 med Søren Hedegaard Sørensen.

48 +

96 +

123 = 267

Konsert i Hasseris gymnasium

17 KÖRER ➜
KÖRGRUPPER
CARL-BERTIL AGNESTIG
SØREN HEDEGAARD SØRENSEN
BIRTHE HØJBY NIELSEN
HANS CHRISTIAN MAEGAARD

Deltagarna var indelade i arbetsgrupper
efter nivå och ålder.

Konsert i Ansgar kirke.

ARRANGÖRER

Folkekirkens Ungdomskor
(FUK)

DANMARK

Herstedøster Kirkes Ungdomskor, Ølstykke
(Inger Svendsen)
Hjallelse Kirkes Ungdomskor, Odense
(Lydia Zachariassen)
Klosterkoret, Hadsund (Thilde Madsen)
Rønnevang Kirkes Ungdomskor, Tåstrup
(Kaj Sørensen)
Skalborg Kirkes Ungdomskor, Ålborg
(Eva-Marie Olesen)
Tårs kirkes børne- og ungdomskor (Joanna Ashworth)
FINLAND

Riihimäki Ungdomskor (Tuula Lehto)
Tactus-kören, Tammerfors (Maija Vilén& Pekka Nikula)
SVERIGE

Ceciliakören, Härnösand (Helén Lundquist-Dahlén)
Eric’s Choir, Skövde (Ellinor Hultin)
Forsbacka Kyrkas Ungdomskör, Valbo
(Eva Larsson-Westin)
Jonsereds Flickkör, Partille (Anette Lennartsson)
Musikskolans kör i Kumla (Ann-Christin Moberg)
Skönsmons Kyrkas Ungdomskör, Kvissleby
(Birgitta Urban Jonsson)
Stenungarna, Stenungsund (Bodil Helldén)
Sävedalens Kyrkas Juniorkör (Brita Myreberg)
Sävedalens Kyrkas Ungdomskör (Brita Myreberg)
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NORBUSANG 5 GJØVIK

29 JUNI – 3 JULI 1994

FOTO: VIGDIS AHLSTRØM SVANÆS

Bestillingsverk der fængslede de unge
Hele himlen står i sang – det er titlen på den kantate over Brorsontekster som den norske komponist och organist Henrik Ødegaard skrev
till Norbusang 5 i Gjøvik. Ett verk, hvis strofer endnu i lang tid vil flintre
runt i hovederne på alle de hjemvendte korsangere.

A

søndag
Den vellykkede musikalske side af sagen overskyggede de praktiske
eftermiddag viste, at der var tale om en veltilrettelagt
mangler, der altid viser sig i løbet af sådan et stævne. For eksempel
komposition, som fængslede de unge korsangere fra den første
var vi i Hårslev Kirkekor glade for den lille, gamle bus, som vi havde
korprøve. Det var en fornøjelse at følge
lånt til turen, da der ikke var taget højde for befordring af
»Det var et stævne
arbejdet med at få samlet alle trådene fra
børnene fra skolen til kirken og omvendt. Men Tove Lundder gav stor musikalsk borg og hendes lille stab ﬁk også det problem ryddet af
stemmegruppeøvelserne, til hele værket
oplevelse og inspiration vejen, og de, der kunne og ville, ﬁk sig et par gode traveture
stod klart med dobbeltkor, sopansolist og
instrumenter. Til to af satserne blev teksterne
i perfekt vejr med udsigt til et smukt stykke Norge.
til at komme videre,
ydermere udtrykt af en dansegruppe. Denne
Set fra ett meget lille nordfynsk kirkekors synspunkt var
mod til at fortælle
uropførelse var en stærk og varm oplevelse for
kammeraterne i skolen det et stævne, der gav stor musikalsk oplevelse og inspirabåde tilhørere og medvirkende og var stævnets
tion til at komme videre, mod til at fortælle kammeraterne
at det er kjempegøy
absolutte højdepunkt, selv om vi havde andre gode at synge i kirkekor.«
i skolen at det er kjempegøy at synge i kirkekor. Trist at
stunder i form af gospelsangere fra New Orelans,
tidpunktet for Norbusang 6 i Ekenäs i Finland ligger på en
indianermusik fra Andesbjergene, natteoptræden på ”Singers Corner”
konﬁrmationssøndag og uden for skolebørnenes ferie, men vi håber at
i gågaden, kirkekoncert med det, vi havde med hjemmefra, og hele
få chancen til at komme på Norbusang igen. ❧
samværet på skolerne, hvor vi snorkede om kap på luftmadrasserne.
Else Valeur Clausen, Hårslev Kirkekor
FSLUTNINGSKONCERTEN I GJØVIK KIRKE
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73 = 304

Henrik Ødegaard dirigerade själv uruppförandet av Hele himlen står i sang.

19 KÖRER ➜
KÖRGRUPPER

KONSERTER

Fem instruktörer och en
koreograf tog hand om de
fem grupperna som övade
in var sin del av beställningsverket med tonvikt på
koreograﬁ, kördramatik och
sång.

MINI-KONSERTER på allmänna platser,

till exempel i shoppingcentra.
INTERN KONSERT där körerna sjöng
för varandra.
AVSLUTNINGSKONSERT i Gjøvik kyrka, där

bland annat beställningsverket framfördes.

DANMARK Hårslev kirkekor, Gustav Johannsen-

skolens kor, Kildebrønde pigekor, Skt. Nikolai kirkes
ungdomskor, Smørum kirkes ungdomskor, Strøby
kirkes pigekor, Thyregod kirkekor, Thårs kirkes børneog ungdomskor, Vallensbæk kirkes ungdomskor
FINLAND Arpeggiokören, Bambu-kören, Raseborg
sångensemble, Barnkören Secondo
NORGE Abildsø skoles kor, Augedals ungdomskor,
Gjøvik ungdomskor, Lillehammer musikskoles ungdomskor, Sandnes musikskoles jentekor, Unge Røster

EGNA KONSERTER Åtta av körerna gav

egna konserter i Gjøvik kyrka.

ARRANGÖRER

NOBU och NKSF i samarbete med Gjøviks internatioLiturgisk dans och sång.

nella körfestival och Norbusam. Tove Lundborg
ansvarade för de praktiska arrangemangen.

BESTÄLLNINGSVERKET

Henrik Ødegaard: Hele Himlen står i sang, kantat
för dubbelkör, synt/piano, cello, elbas och slagverk.
Det musikaliska innehållet var en blandning av gamla
norska folkmelodier och jazzelement. Förutom
musiken har dans, ljus och andra effekter en betydande
roll i helheten. Sångerskan Reidun Horvei, som har
”kveeing” som specialitet, medverkade i framförandet.
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NORBUSANG 6 EKENÄS

4–7 MAJ 1995
Femhundra kördräkter i olika nyanser syddes upp inför uruppförandet av Humlegård. Stenungarna från Stenungsund, Sverige, var en
av 22 körer som var med på festivalen.

Färgstarkt uruppförande av Humlegård
Två inspirerande körprofiler satte sin starka prägel på Norbusang 6.
Kari Ala-Pöllänen dirigerade beställningsverket Humlegård med stor suveränitet,
och Bosse Johansson höll både morgon- och kvällsforum med deltagarna.

I

kulturmiljön i Ekenäs har
centrala grundskolan. All inkvartering var samlad i stadskärnan, så
man en brobyggande funktion mellan de nordiska länderna och
deltagarna hade bekvämt gångavstånd till alla aktiviteter.
det ﬁnska Finland. Norbusang engagerade många lokala krafter
Den stora gemensamma samlingspunkten i Ekenäs blev
och stimulerade till tvärkonstnärligt arbete. Symaskinerna surrade
beställningsverket Humlegård, en svit för kör och orkester skapad av
intensivt på Hantverks- och Konstindustriskolan där eleverna
Barbro och Roland Näse. Det handlade inte bara om musik, utan om
sydde upp femhundra kördräkter, gjorda av gamla
ett mångkulturverk, sceniskt och visuellt med djupa
»Man måste få känna nordiska förtecken. Koreografen Tytti Kronqvist hittade
lakan som de sedan färgade i många olika nyanser.
Västnyländska Ungdomsringen byggde upp en estrad att man behövs, och
sceniska uttryck som gav verket ytterligare dimensioner.
då gäller det för
på tvåhundra kvadratmeter och ansvarade för ljus
Även för en erfaren dirigent som Kari Ala-Pöllänen
och ljud i stadens bollhall, som blev centrum för alla
dirigenten att plocka var det en utmaning – han hade aldrig tidigare varit med
gemensamma samlingar, repetitioner och konserter.
om att dirigera ett uruppförande i den här storleksordfram de lågmälda.
Stadsdirektör Göran Wide hälsade välkommen i en Allas röst har lika
ningen med så många unga. Men tack vare att körerna
ceremoni med både körmusik och en brassensemble
förberett sig så väl hemma gick allt bra, och efter
värde!«
Bosse Johansson
från Musikinstitutet.
konserten var lättnaden stor.
På lördagkvällens stora konsert ”Sång så in i Norden” framträdde
– Jag är mycket nöjd. Visserligen urblåst, men glad att det
tolv av körerna med eget program. Efter konserten bjöd Ekenäs Stad
lyckades. Ärligt talat trodde jag aldrig vi skulle få ihop alla sånger
alla dirigenter och medarbetare på kryssning i den vackra vårkvällen,
när jag läste partituret, berättade en något svettig dirigent för
medan ungdomarna möttes i nordisk förbrödring till discotoner i den Hufvudstadsbladet efteråt. ❧
DEN STARKT FINLANDSSVENSKA
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22 KÖRER ➜

398 +

39 +

61 +

20 = 531

DANMARK

Lejre Kommunale Musikskoles Ungdomskor
KÖRGRUPPER OCH LEDARE
HUMLEGÅRD svit för kör, solist och

orkester av Barbro och Roland Näse.
Dirigent: Kari Ala-Pöllänen

ARRANGÖRER

Huvudarrangör DUNK (De
ungas musikförbund
i Svenskﬁnland) och
Musikinstitutet Raseborg.

BOSSES OCH KARIS MORGONFORUM

Barbro Bergqvist ansvarade

Bosse Johansson och Kari Ala-Pöllänen
höll morgonforum i glad och familjär anda.

för koordinering och
konstnärlig proﬁlering.

LETTLAND

Chamber Choir ”Muzigais Strauts”
FINLAND

Arpeggio, Bambu-kören, Barnkören Primo, Barnkören
Secondo, Ekenäs gosskör, Esbobygdens ﬂickkör,
Grankulla Musikskola, Kainuun musiikkiopiston
nuorisokuoro, Kören vid Svenska Normallyceum,
Lovisabrus, Mårtensbro skolas barnkör, Olarin kuoro,
Raseborg Sångensemble, Singing Kids, Sävträsk
skola, Tonfrossarna, Åbo musikklassers kör “18”
NORGE

Skjervøy ungdomskor
Sandnes Musikskoles Jentekor
SVERIGE

Stenungarna

Härligt! Allting är grönt och friskt.
Sunt och okonstlat.
Över allt klättrar humle längs husväggarna
eller längs störar som står i prydliga rader
i täppor där det doftar mylla, sol och vind.
Du vet inte riktigt hur,
men Du är hemma där.
På ett nytt och annorlunda sätt.
Roland och Barbro Näse i programförklaringen till Humlegård
15

NORBUSANG 8 FREDERIKSHAVN

7–10 MAJ 1997

En festival med hög konstnärlig kvalitet
Sista biten i det nordiska pusslet föll på plats när Island för första gången
deltog i Norbusang. Körerna klingade oerhört fint och lyckades bra med
det danska uttalet i Sankt Magnus´ sommer av Ivan Hansen.

E

och ekonomiskt – så kan
man sammanfatta Norbusang 8 i Frederikshavn. Staden med
borgmästare Jens Christian Larsen var mycket tillmötesgående,
skolor lånades ut gratis, dirigenter och instruktörer bjöds på
reception och man ﬂaggade nordiskt utanför rådhuset.
Fredagens konsert på teater Colosseum spelades in av Danmarks
N FRAMGÅNG BÅDE MUSIKALISKT

Radio och sändes senare i programmet Folk og Musik. Deltagarna
arbetade i fyra körgrupper, som slutligen möttes i beställningsverket
”Sankt Magnus´ sommer” som Ivan Hansen skrivit just för fyra
körer, slagverk och orgel. Även om vissa språksvårigheter fanns vid
repetitionerna, sjöng man till slut på en välklingande danska vid
uruppförandet i Frederikshavn kirke på lördag eftermiddag. ❧

NORBUSANG 7 KRISTIANSTAD

N

kan bestecknas som något av en parentes
i festivalens historia. RUM (Riksförbundet Unga Musikanter)
ansvarade för arrangemanget, som låg parallellt med en annan av
RUMs festivaler med instrumental inriktning. Kördelen hamnade
helt enkelt i skymundan och deltagarna var besvikna.
I körgrupperna arbetate man bland annat med världsmusik,
och beställningsverket som framfördes var Virita Criosa av
Thomas Jennefelt. ❧
ORBUSANG 7
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13–16 JUNI 1996

8 KÖRER
DANMARK Kildebrønde Sogns Pigekor, Lattergalene, Næstved

Musikskoles Drengekor, Soro Borgerskoles Ungdomskor
FINLAND Kören vid Svenska Normallyceum
ISLAND Skolakor Gardabær
NORGE Hamar Jentekor
SVERIGE Dellensound

120 +

23 KÖRER ➜
KÖRLEDARE

ARRANGÖRER

KENNY JENSEN
ANNETTE BO NIELSEN

DABU – Irma Odgaard
FUK – Rikke Kursch, Henning

IVAN HANSEN

Kjæhr, Elisabeth Ege Olsen

TAGE MORTENSEN

Detta var första gången de

Beställningsverk: ”Sankt Magnus’
sommer” för fyra körer, orgel och
slagverk av Ivan Hansen

två organisationerna samarbetade om att arrangera
Norbusang.

34 +

90 +

30 +

75 = 349

DANMARK

Abildgård Kirkes Børne- og Ungdomskor
Bangsbostrand Ungdomskor
Genner og Ø. Løgum kirkekor
Gustav Johannsenskolens kor
Jerslev Kirkes Ungdomskor
Kokkedal Kirkes pigekor
Kristrup Kirkekor
Næstved Musikskoles Drengekor & Lærker
Nørre Uttrup Kirkes Ungdomskor
Tårs Kirkes Børne- og Ungdomskor
Vester Hassing Børne- og Ungdomskor
FINLAND

Sine Nomine från Stenungsund, Sverige.

Kören vid Svenska Normallyceum
Pohjankartanon Yläasteen Kuoro
Raseborg Sångensemble
ISLAND

Barna og Unglingakór Vidistadakirkju
Barnakór Kárnesskóla
NORGE

Jæren Ungdomskor
Nes Musikkskoles Barnekor
Nes Musikkskoles Ungdomskor
SVERIGE

Brunnsbo Musikklass år 5
Sångfåglarna
Våghalsarna
Österhaninge Flickkör
17

NORBUSANG 9 STAVANGER

20–23 MAJ 1998

Norska klanger från dåtid och nutid
Bjergsteds och Stavangers vackra omgivningar blev platsen för ett
Norbusang med klar förankring i norsk musik. För första gången
hölls nu också en särskild körgrupp bara för pojkar.

P

norska folkvisor, toner från
skapa de bästa förutsättningarna för ﬁna musikaliska upplevelser.
samisk kultur och sakral musik. Afrikanska sånger med slagverk
Konsertlokalerna var därför de bästa Stavanger kunde erbjuda,
och inslag av drama och dans fanns också med som kontrast till
berättar Kari Olene Oma Rønnes.
värdlandets musik. Resultatet blev en mycket spännande och varierad
På lördag förmiddag hölls den andra stora konserten i den medeltida
repertoar.
Stavanger Domkirke, där den ingick i en sommarkonsertserie.
Onsdag kväll hölls en välkomstträﬀ för alla
Tack vare stort intresse från både TV, radio och
»Det var viktigt för
körledare hemma hos Kari Olene Oma Rønnes.
tidningar drog båda konserterna fulla hus. Sammanlagt
Morgonen därpå samlades alla deltagarna – närmare oss arrangörer att
ﬁck 900 personer ta del av den musikaliska glädje som
sångarna blev tagna förmedlades av alla sjungande barn och ungdomar.
400 barn i åldrarna 10 till 25 år – till en invigningsceremoni i Bjergsteds lilla konsertsal. Dagen fortsatte på allvar, att de fick
Norbusang 9 var också den festival då man startade en
med repetitioner. På kvällen samlades alla i till
särskild satsning på pojkar, som ﬁck sjunga i en egen
sjunga i bra lokaler
”myldrefest” i Bjergsted där körsångarna ﬁck undermed fina instrument.« grupp. Alla nordiska länder har det gemensamma
hålla varandra. En trollkonstnär var också med och
Kari Olene Oma Rønnes, NOBU problemet att det fortfarande är ﬂer ﬂickor än pojkar som
såg till att stämningen var på topp.
vill sjunga i kör. Genom satsningen på pojkar hoppas
Fredagen fortsatte med repetitioner inför den första stora
man kunna inspirera ﬂer till att vara med.
konserten med profan musik i Stavanger Konserthus.
Även körledarna uppmärksammades lite extra under Norbusang 9,
– Det var viktigt för oss arrangörer att sångarna blev tagna på
bland annat genom en egen kvällsträﬀ med ostbuﬀé och ett
allvar, att de ﬁck sjunga i bra lokaler med ﬁna instrument. Allt för att ledarseminarium där man utbytte tankar och idéer. ❧
Å PROGRAMMET STOD BÅDE
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116 +

29 KÖRER ➜
KÖRGRUPPER
KÖRLEDARE var Tove Ramlo, Ragnhild

Hadland, Heidi Granlund och Arne
Hadland. Dessutom medverkade också
dansaren Marthe Pernille Strandfjord och
dramapedagogen Kari Elisabeth Watne.
NORSK MUSIK av Frode Fjellheim, Steinar
Eielsen, Knut Nystedt, Harald Gullichsen,
Johann Varen Ugland och Yngve Slettholm

ARRANGÖRER

Kari Olene Oma Rønnes
Geir Munthe-Kaas
Ragnhild Hadland
Heidi Barvik
Merethe Rage Aasvold
NOBU (Norges Barne- og
ungdomskorforbund och
Ung Kirkesang.

35 +

31 +

132 +

43 = 357

DANMARK Borgerskolens ungdomskor, Egeris kirkes

pigekor, Kristrup Kirkekor, Mårslets kirkes kor,
Næstved musikskoles drengekor, Nørre Uttrup Kirkes
Ungdomskor, Skt. Jørgens kirkes drengekor, Skibet
sogns kirkekor, Skovby-Ore-Guldbjerg kirkekor
FINLAND Barnkören Secondo, Kören vid Svenska
Normallyceum, Raseborg Sångensemble, Sarlinska
skolans kör
ISLAND Kór Snælandsskóla
NORGE Hjelmeland barnekor, Jæren ungdomskor,
Nes ungdomskor, Nes Musikkskoles Barnekor,
Oddernes kirkes guttekor, Oslo Nye Ungdomskor,
Randaberg skolekor, Sauda barnekor, Stavanger
Domkor, Stavanger Domkirkes Pikekor, Ålgård kirkes
jentekor, Ås ungdomskor, Øyane bydelskor
SVERIGE Lidköpings musikskolas ﬂickkör,
Stenungarna, Vox Angelica
LEDARSEMINARIUM

De nordiska kördirigenterna och ledarna samlades till
ett särskilt seminarium där man diskuterade idéer för
framtida samarbete och kommunikation över landsgränserna. Här utbyttes många goda tankar och idéer.
Målet var att få till stånd ett levande samarbete där
körledare från olika länder kan inspirera och motivera
varandra i det vardagliga arbetet med körerna.
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NORBUSANG 10 GRANKULLA

12–15 MAJ 1999

Lekfullt med röst och rörelse
Visst kan körsång vara mer än stämsång i raka rader?
Temat för det tionde Norbusang var röstlek, kroppslek och körlek.
Här fick deltagarna söka nya vägar att uttrycka sig genom körsång.

N

bjöds det på många
Det imponerande utbudet av kreativa workshops gjorde att anmälspännande upplevelser och ny inspiration för både barn,
ningarna till festivalen blev dubbelt så stort som man väntat sig.
ungdomar och deras ledare. För deltagarna fanns ett rikt utbud
Särskilt roligt var det att tvåhundra av deltagarna kom från Island.
av körgrupper att välja på. Gemensamt för alla var viljan att ﬁnna
Varje dag inleddes med en gemensam samling – körlek – där
uttryck som kunde ge publiken nya upplevelser och uppmuntra till
Patricia Bergroth värmde upp både kroppar och röster med kanon
vidareutveckling och musikaliskt nytänkande inom
och folkvisor på gehör. Därpå följde kreativt arbete
»I centrum står hela
körarbetet.
i körgrupperna. Kvällarna avslutades med kvällste och
Festivalen bjöd också på mycket inspiration genom tiden den kreativa
andra aktiviteter – bland annat blev det dans och ”fria
inbjudna gäster – bland annat framträdde den världs- processen, upplevel- förmågors scen”.
berömda Tapiolakören under ledning av Kari
Den stora konserten på fredagkvällen blev en kreativ
sen då man lär sig att
Ala-Pöllänen, Serenakören med Kerstin Sikström och uttrycka sig genom
och mäktig uppvisning i Tempelplatsens kyrka, där imArpeggiokören med Ulrika Bergroth. Dessutom gav
provisation och självskapande blandades med traditionell
sång på nytt sätt.«
den fristående teatergruppen Sirius sångspelet ”Trenne
Ulrika Bergroth körsång. Den blev en timme längre än planerat – men det
Djäknar”, som var en pedagogisk medryckande
verkade inte bekymra vare sig publiken eller recensenten
konsert om medeltida studenter sjungandes Piae Cantiones.
från lokaltidningen som skrev många ﬁna ord om körernas prestationer.
I samband med Norbusang arrangerades också ledarseminarier
Lördagen avslutades med ”Grankulla ljuder” – då alla deltagare
och en notutställning där alla intresserade kunde ta del av både
begav sig ut på torget för att dela med sig av sina nya musikaliska
ﬁnländsk och annan körrepertoar.
uttryck till allmänheten. ❧
ÄR NORBUSANG FIRADE TIO ÅR
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24 KÖRER ➜
KÖRGRUPPER
1. KÖR AD LIB med Gunnar Eriksson. Lek med rytmer, klanger, ljud och ord.

Allt på gehör. Gammaltid och nutid möttes i ett klangligt laboratorium.
2. FOLKMUSIK I KÖR med Jenny Wilhelms. Sång med bröströst i ﬂerstämmig, stark, karelsk Kalevalatradition och höga drillar från nordiska fjäll.
3. NÄR ORDEN INTE RÄCKER TILL med Martina Roos. Hur kan jag förmedla
musikaliskt innehåll utan ord? Uttryck och känsla i både sång och rörelse.
4. POPPIG RYTMLEK med Ann-Katrine Lindfelt. Här jobbades
okonventionellt med uppbyggnad av kompmattor och riff med röster.
5. ETNO OCH LITE DÄRTILL med Jan Hellberg. Flerstämmig musik med
äkta uttryck från Södra Afrika, Latinamerika, Asien och Norden.
6. KÖR, RÖST OCH RÖRELSE med Mari Koistinen. Röstexperiment och
ljudcollage, kombinerat med rörelse. Både improviserat och färdigarrangerat.
7. SLÅENDE SÅNG med Jonathan Lutz. Deltagarna ﬁck pröva att sjunga och
slå rytmer med käppar enligt de Nya Zeeländska Maori-indianernas tradition.
8. KÖRGOSPEL med Malin Storbjörk-Hästbacka. Arbete med text och uttryck
i pop, gospel och folkmusik. Fokus på innehåll och den egna känslan.
9. KÖRSKOJERI med Ulrika Bergroth. Traditionella körsånger och folkvisor,
men på ett sätt som överraskar och ger publiken nya upplevelser.
DIRIGENTSEMINARIER
KÖR AD LIB Gunnar Eriksson BARNRÖSTENS MÖJLIGHETER I KÖREN

Kari Ala-Pöllänen KÖREN OCH KOMPONISTEN Jaako Mäntyjärvi
FRÅN LEK TILL KÖR MED NYA FINLANDSSVENSKA SÅNGER Ann-Catrin
Wulff FINLANDS KÖRMUSIK I ETT NÖTSKAL Reijo Kekkonen SJUNG NU,
OKONVENTIONELL MUSIKINLÄRNING I KÖR Ulrika Bergroth

DANMARK

Skælskør kirkes ungdomskor, Ribe Domkirkes børneog ungdomskor, Hjallelse kirkes ungdomskor
FINLAND

B.A.M.B.U. – Brages musikskola, Con Brio-kören,
Barnkören Secondo, Raseborgs Sångensemble,
Flickkören och Barnkören vid Musikinstitutet
Kungsvägen, Grankulla Musikinstituts Ungdomskör,
Kolmekuutoset, Olarin kuoro,
Kören vid Svenska Normallyceum
ISLAND

Kór Digranesskóla, Kór Setbergskóla,
Húsabakkakórinn, Barn och ungdomskör från
Fella- och Hólakyrkan, Kór Engjasskóla,
Ungdomskor Breidholtskirkju, Stúlknakór Húsavikur
NORGE

Tune kirkes barne- og pikekor
Storhaug bydelskor
SVERIGE

Finska församlingens barn- och ungdomskör, Cantate

ARRANGÖRER

Ulrika Bergroth
Åsa Sundström
DUNK (De ungas musikförbund i Svenskﬁnland)
Arrangörerna ﬁck också praktisk hjälp av eleverna på
kulturproducentlinjen vid Yrkeshögskolan Sydväst.
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NORBUSANG 11 REYKJAVIK

31 MAJ – 4 JUNI 2000

Sång och äventyr i storslaget landskap
Islands vackra och kärva natur blev platsen för det nya millenniets första
Norbusang. Här fick barnen sjunga nyskriven musik ackompanjerad av
en riktig symfoniorkester, rida islandshästar och bada i varma källor.

A

år 2000 föll sig
Sång på gator och torg under torsdagen och fredagen gav bra punaturligt eftersom staden var årets kulturhuvudstad
blicitet, både tidningar, radio och TV rapporterade om evenemanget.
i Europa. Arrangörerna satsade på att skapa en festival där barnen
På lördagen fortsatte man med intensiva repetitioner. Eftermiddaﬁck möjlighet att sjunga ny musik som var komponerad just för
ges avslutningskonsert i Laugardalshöll blev festivalens verkliga höjdbarnkör och symfoniorkester.
punkt. Kritikerna var begejstrade över den nyskriva musiken och
Anmälningarna till festivalen blev ﬂer än man
talade om ”glimrande sång, väldiciplinerade barn, att
kunnat drömma om – tyvärr ﬁck ﬂera körer inte plats. »Vi fick se landet, och
samarbetet med orkestern var ﬁnt och att barnen
De ickeisländska barnen ﬁck bekanta sig med språket vi blev tagna i anspråk klarade det bra på alla sätt trots att musiken inte var
musikaliskt, fick sjunga enkel utan tvärtom mycket krävande.”
redan på förhand – alla körgrupper ﬁck en cd med
musiken och uttalet så att de skulle kunna förbereda
Lördagen avslutades med en fest med dans och pizza
med symfoniorkester,
sig hemma. Det gick fantastiskt bra, barnen var med
i idrottshallen.
blev tagna på allvar,
från början och dirigenterna kunde koncentrera sig på växte!«
Förutom all sång hann barnen också uppleva Island
det musikaliska.
Bodil Helldén, UNGiKÖR på andra sätt – bad i simhallar, den berömda Blå
Torsdagen började med invigning. Sedan blev det
lagunen och ridning på Islandshästar.
arbete i de tre grupperna och på kvällen konsert i Nes Kirkja.
Festivalen avslutades med sång vid högmässan i Hallgrimskirkja
Fredag var det först grupprepetitioner, sedan konsert i Háskólabío,
som är en av Islands största kyrkor. Det satte punkt för en oerhört
”sjungande stad”, simhallsbesök och kvällsstund på Vesturbæjarskólyckad festival med mycket sång och krävande repetitioner – och
linn och Melaskólinn där deltagarna var inkvarterade.
inte minst glädje och härliga minnen. ❧
TT REYKJAVIK BLEV VÄRD FÖR NORBUSANG
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På avsiutningskonserten i Laugardalshöll framfördes beställningsverket Islendskir Söngdansar av Jón Leifs, Atli Heimir
Sveinsson och Jón Asgeirsson – tillsammans med den isländska symfoniorkestern under ledning av Bernhard Wilkinson.
Konserten sändes sedan i radio på Islands nationaldag den 17 juni.
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Deltagarna var indelade i tre grupper, som
alla övade nyskrivna sviter för barnkör och
symfoniorkester.
A Rímnadanser med Steen Lindholm
B Jónasarlög av Atli Heimir Sveinsson med
Þorunn Björnsdóttir

Þorunn Björnsdóttir
Sigriður Ása Sigurðardóttir
Ása Valgerður Sigurðardóttir
Elfa Lilja Gísladóttir
Hildur Jóhhannesdóttir
Hanna Hlíf Ingvadóttir

C Sagnadanser av Jón Asgeirsson med

– alla från den isländska
musiklärarföreningen TKÍ.

Jón Stefánsson

Sine Nomine och Stenungarna från Stenungsund, Sverige.

DANMARK Kristrup kirkekor, Skt. Jørgens Kirkes

Drengekor, Mårslet Kirkes Pigekor, Skovby Ore
Guldbjerg Kirkekor, Næstved Musikskoles Drengekor,
Dianalunds musikskoles kor,
Gustav Johannsenskolens kor
FINLAND Raseborgs Barn- och Ungdomskör

Åbo Konservatories Ungdomskör
ISLAND Gradualekór Langholtskirkju, Unglingakór

Hallgrimskirkju, Unglingakór Grafarvogskirkju,
Barna- og unglingakór Breiðhotlskirkju, Barnakór
Kársnesskóla, Kor Snælandsskóla, Hofstaðaskólakórinn, Barnakór Reykjanesbæjar, Skólakór
Mosfelssbæjar, Kór Grundaskóla, Kór Grunnskóla
Borgarness, Kór Andakilsskóla, Skólakór Borgarhólsskóla, Stúlknakór Húsavíkur, Húsabakkakórinn
”Goðir hálsar”, Barnakór Hornafjárðar, Skólakór
Myrdalshrepps, Stúlknakór Þykkvabæjar,
Barnakór Flúðaskóla, Barnakór Selfosskirkju
NORGE Bragenes kirkes Guttekor, Bragenes kirkes

Jentekor, Happy Voices, Ålgård Kirkes Barnekor,
Stavanger Domkirkes Pikekor, Sandnes Musikskoles
Kor, Bodø Domkirkes Jentekor, Østerås Kirkes Pikekor
SVERIGE Feminalen, Stenungarna, Sine Nomine,

Brunnsbo Musikklassers Flickkör, Carpe Diem,
Sävedalens Kyrkas Ungdomskör
23

NORBUSANG 12 KALMAR

23–26 MAJ 2001

Norden sjöng med Amanda
I Kalmar prövades ett nytt koncept för festivalen. Här fick alla körgrupper
arbeta under ledning av inspiratörer från sångensemblen Amanda.
Resultatet blev ett nordiskt körkollage med mycket liv och rörelse.

F

med
Deltagare som kunde spela ett instrument blev på förhand omsångensemblen Amandas föreställning ”Krakel Spektakel” – en
bedda att ta med dessa. I deras körgrupp bildades en liten orkester.
tempofylld och färgglad kavalkad av Lennart Hellsing-sånger.
På torsdagkvällen var det dags för körernas egna konserter i DomAmanda har blivit kända i Sverige för sitt sätt att göra körkonserter kyrkan, Sankta Birgitta kyrka, på Kalmar teater och på Kalmar slott.
till en totalupplevelse med teaterscen, rekvisita och ljus. Kontraster
Fredagen fortsatte med arbete i körgrupperna och ”Kör på stan”.
och överraskningar används som ett sätt att fördjupa
På kvällen ﬁck deltagarna se Amanda i föreställningem
förståelsen för text och musik, och man arbetar med- »Som musikaliskt
”Tidvill”. Kalmarsalen fullkomligt kokade när 600 barn
äventyr bjöd Norbuvetet med att låta personligheterna hos individerna
och ungdomar stampade och klappade som om de hade
sang i Kalmar på en varit på en rockkonsert. Det var en fantastisk upplevelse
i gruppen komma fram.
På torsdagen började arbetet med festivalens stora
stark och fascineran- som gav rejält med inspiration åt det fortsatta arbetet
föreställning. Deltagarna delades in i åtta grupper som de upplevelse.«
med generalrepetition och föreställning på lördagen.
var och en ﬁck arbeta med medlemmar ur Amanda.
Monica Henriksson Sporthallen blev arenan för ”Nordiskt körkollage” – ett
ledare för Barnkören Secondo och fyrverkeri av liv och rörelse. Medlemmarna ur Amanda
Körerna hade själva fått förbereda valfria sånger
Ekenäs Ungdomskör, Finland
som sedan bearbetades och dramatiserades på olika
hade fullständig koll på hur det hela skulle gå till, och
sätt. Ekenäs Ungdomskör från Finland hade till exempel fått instruk- ljussättningen gjorde föreställningen till något alldeles extra.
tioner om att ta med sig gummistövlar till festivalen. De visade sig
Även de medverkande körernas dirigenter ﬁck inspiration genom
vara rekvisita till en stöveldans – en gruvarbetarsång som framfördes
en workshop, ledd av två Amandasångare. Många deltagare uttryckte
med handklapp och fotstamp.
att det här nog var en av de bästa festivaler de upplevt. ❧
ESTIVALEN INLEDDES PÅ ONSDAGKVÄLLEN
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Sten Källman ledde instrumentalisterna.
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NORDEN, SJUNG MED AMANDA

ARRANGÖRER

Bogense Pigekor, Dianalunds musikskoles kor,
Kristrup Kirkekor, Lystrup kirkes børne- og ungdomskor, Løvvangens børne- og ungdomskor,

Deltagarna var indelade i åtta grupper som var och
en arbetade med två körpedagoger ur kören
Amanda under rubriken Norden, sjung med Amanda
FRÅN AMANDA MEDVERKADE Karin Lindkvist,
Henrik Bergström, Carina Borgström, Sten
Källman, Madeleine Stenmark, Tobias Edvardsson,
Brita Lindgren, Åsa Johansson, Jaap Knevel,
Tomas Jönsson, Sanna Källman, Johan Hogenäs,
Ingrid Brännström, Patrick Rydman, Anci Hjulström
och Anna Kuuse

UNGiKÖR med Lage
Olsson som festival-

Mårslet Kirkes kor, Odder Pigekor, Skt. Jørgens kirkes
drengekor, Skovby Ore Guldbjerg kirkekor

ledare. Till sin hjälp
som funktionärer

FINLAND

hade han Kalmar

Barnkören Secondo, Con Brio, Ekenäs ungdomskör

manskör och dess
damklubb.

ISLAND

Grafarvogskirkju Barna- og Unglingakór,
Hofstadaskólakórinn, Kór Snælandsskóla
LITAUEN

Sånggrupp från vänorten Panevèzys
NORGE

Abildsø skoles kor, Kirkevoll skolekor,
Trefoldighetskirkens jentekor
SVERIGE

Hela kroppen ska vara med!

Barnkammarkören, Brunnsbo musikklasser år 5,
DE VISA, Flickkören på Kalmar Kulturskola,
Gustavi Flickkör, Hammarkören, Köriung, Laetitia,
Möldals Musikskolas Kammarkör, Popkören,
Sine Nomine, Sjötungorna, Uppsala Musikskolas
Kammarkör
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NORBUSANG 13 ESBJERG

9–12 MAJ 2002

Højbyes Lysvår en stor upplevelse
På Norbusang 13 framfördes återigen ett gemensamt beställningsverk
med stor framgång. John Højbyes Lysvår blev en upplevelse för både
körerna och publiken.

N

blev ett oerhört väl planerat och genomfört
evenemang. Torsdag kväll invigdes festivalen i Esbjerg
Musikhus, med både gemensam sång och välkomsttal av
borgmästaren Johnny Søtrup. Ungdomar från orten uppträdde, och
Grindsted Ungdomskor gjorde succé med en färgsprakande show.
På fredag förmiddag arbetades det i verkstäderna. På eftermiddagen samlades alla för att börja repetera det gemensamma
beställningsverket av John Høybye – ”Lysvår” för diskantkör, ﬂöjt,
oboe, saxofon, keyboard, bas, marimba och slagverk. Efter lunch
möttes grupperna för en gemensam repetition.
På kvällen var det dags för körernas egna konserter på Føtex,
Sædding Centret och i kyrkorna Sneum, Guldager, Hjerting,
Treenigheds- och Vor Frelsers kirke.
Dagen avslutades med Venskabsaften med underhållning och glad
gemenskap på det spännande kulturhuset ”Tobakken”.
På lördag förmiddag ﬁck körerna ännu en möjlighet att göra egna
ORBUSANG 13
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konserter, på Føtex, Heerups Have, Museet, Musikhuset, Biblioteket
och Sædding Centret.
Efter lunchen tog man upp repetitionerna av Lysvår igen, innan
det var dags för deltagarna att återigen arbeta i körgrupperna.
Lördagkvällen avslutades med social samvaro och ”hygge” på
skolorna där deltagarna var inkvarterade.
På söndag morgon var körerna med och sjöng vid gudstjänster
i Treenighedskirken, V. Starup kirke och Fåborg kirke.
Direkt därefter var det dags att lägga sista handen vid beställningsverket. Efter lunch hölls generalrepetition, och klockan 14.30 var det
dags för uruppförande på Musikhuset.
Norbusang 13 blev ytterligare en i raden av lyckade festivaler, och
tack vare goda bidrag gick man med en liten vinst. Staden Esbjerg
och dess invånare visade stor välvillighet, och många ställde upp
gratis för att Norbusang skulle bli just en så härlig och inspirerande
upplevelse som det också blev. ❧

409 +

63 +

38 +

114 +

35 = 659

Det har blivit en tradition vid avslutningskonserten att högtidligen lämna över de
nordiska ﬂaggorna till nästa land som står
på tur att arrangera Norbusang.
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KÖRGRUPPER

Fem körgrupper under ledning av
MADS BILLE

ARRANGÖRER

FUK och DABU.
Planeringen sköttes av

LONE GISLINGE

Norbusang 13 udvalget:
Gitte Preussler

ELLEN KARBERG

Ulla Jerg

HELLE HØYER HANSEN

Anne Andersen

DORTE BILLE

Irma Odgaard
Inge Marie Andersen

DANMARK

Abildgård Kirkes Børne- og Ungdomskor, C-girls,
Cantica Børnekor, Cantica Ungdomskor,
De Syngende Fisk, Dianalund musikskoles kor,
Essenbæk Kirkekor, Kildebrønde Sogns Pigekor,
Klostermarkskirkens Børne- og Ungdomskor,
Kristrup Kirkekor, Lystrup Kirkekor,
Løvvangens Børne- og Ungdomskor,
Mejrup Kirkekor, Mårslet Kirkes Kor,
Næstved Musikskoles Drengekor og Lærkene,
Odder Pigekor, Them Kirkes Ungdomskor,
Gustav Johannsenskolens kor
FINLAND

Ariendo, Ekenäs Ungdomskör, Norra Paipis skola åk
5–6, Sävelsirkut/Sirkkuset, Sävelsirkut/Laulusirkut
ISLAND

Stúlknakórinn Hekla, Unglingakór Hallgrimskirkju
NORGE

Bodø Domkirkes Jentekor, Happy Voices, Nittedal
Barne- og Ungdomskor, Randaberg Skolekor,
Trefoldighetskirkens Jentekor
SVERIGE

Ekenäs Ungdomskör med dirigent Monica Henriksson
har varit med på Norbusang många gånger.

Forssaängkören
Ädelstenarna
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NORBUSANG 14 BODØ

29 MAJ – 1 JUNI 2003

Änglakör och jojk i midnattssol
Lagom till midnattssolens ankomst till Bodø samlades över 600
nordiska barn och ungdomar till en festival där skönheten var
slående – både i musiken och den fantastiska naturen.

R

EGNET STOD SOM SPÖN I BACKEN och iskalla vindar svepte

Tore Aas, grundare och dirigent för Oslo Gospel Choir, är en av de
in från havet under festivalens första dagar. Men festkvällen var
mest framgångsrika inom genren, och har bidragit till nyskapande av
planerad – det skulle bli grillfest i en näraliggande havsvik. Och se! Solen stilen med sina arrangemang. Hans gospelseminarium blev oerhört
bröt fram och vi ﬁck en helt oförglömlig upplevelse (kall visserligen,
välbesökt. En annan körgrupp leddes av Unni Løvlid – en av Norges
men det var vi beredda på) med bad i det som nästan var Ishavet.
främsta folksångare som arbetat mycket med barn och ungdomar.
Norbusang 14 bjöd på många ﬁna naturupplevelser,
Körgrupp 3 och 4 handlade om kördrama. Anita
»Vi fick en helt
bland annat ﬁck några körer vara med på en ﬁsketur
Brevik arbetade med stycken ur det kyrkliga sångspelet
bland öarna i skärgården, dock utan större ﬁskelycka. oförglömlig upplevelse ”Må korsets tre slå rot”. Ragnhild Strauman som är
Arrangemanget med Bodø domkirkes Sangskole som (kall visserligen, men kantor i Bodø domkirke hade med sig regissören Barbro
funktionärer var ett bra grepp. Här fanns en hjälpande det var vi beredda på) Laxaa. Tillsammans med dem ﬁck barnen lära sig ett par
hand när helst man behövde det.
sånger ur musikaler och framföra dem sceniskt.
med bad i det som
Vid den ﬁnstämda invigningen av festivalen i Bodø nästan var Ishavet.«
Beställningsverken var riktiga höjdpunkter: Prayer for
domkirke framträdde bland annat Voci Fresche som
Peace, ett mycket ﬁnt och vackert stycke för kör,
väckte körledarnas beundran och nyﬁkenhet. Körens
änglakör och orgel, som vill göras ﬂer gånger.
dirigent Liv Hugstmyr Særheim höll senare ett seminarum för alla
Och Biejjie jih eatneme som blev en riktig schlager med jojken som
festivalens körledare.
utgångspunkt. Kören sjöng till en instrumentalensemble samt ett
Under dagarna ﬁck körerna arbeta både med de gemensamma
förinspelat band med bland annat riktig jojk. ❧
beställningsverken och i körgrupper som visade på stor bredd.
Bodil Helldén, UNGiKÖR
28 | NORBUSANG 20 ÅR

90 +

7+

31 +

428 +

80 = 636

Barnkammarkören från Örnsköldsvik, Sverige, med Daniela Nyström.
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GOSPEL Tore Aas

Bodø Domkirkes Sangskole

FOLKETONER I KOR Unni Løvlid

i samarbete med Ung
Kirkesang och NOBU

DRAMA I KIRKEN Anita Brevik
DRAMA PÅ SCENEN Ragnhild Strauman

och Barbro Laxaa

På tur med ﬁskebåt.
Spektrum Teens från
Botkyrka, Sverige.

DANMARK Klostermarkkirkens kor

Kristrup Kirkekor
Lystrup kirkes børne- og ungdomskor
Mårslet kirkes kor, Nørrelandskirkens kor
Sct. Peders Drenge- og Pigekor
FINLAND Ekenäs Ungdomskör
ISLAND Kór Snælandsskóla
NORGE Abildsø skoles kor
Ankenes og Håkvik barnekantori
Bodø Domkirkes aspirantkor 1
Bodø Domkirkes aspirantkor 2
Bodø Domkirkes jentekor
Bodø Domkirkes ungdomskor
Elverum kirkes barn- og ungdomskor
Mørkvemarka skolekor
Narvik kirkes barne- og ungdomskantori
Nidarosdomens jentekor
Nyborg kor
Skogn jentekors ungdomskor
Svinndal barnekantori
Sætre Pikekor
Treklang
Tverlandets kirkes pikekor
Tverlandets kirkes ungdomskor
Voci Fresche
SVERIGE Barnkammarkören
Brunnsbo Musikklass år 7
Spektrum Teens
29

NORBUSANG 15 ÅBO

20–23 MAJ 2004

Festival med historiska förtecken
Sångerna ur Piae Cantiones var den röda tråden genom ett Norbusang
som blev en musikalisk resa tillbaka i tiden. Festivalen blev lyckad trots
att man drabbades av stora organisatoriska problem.

P

tryckta
sångsamlingen i Norden. Både på öppningskonserten och
avslutningskonserten framfördes sånger ur samlingen. I ﬂera av
arbetsbodarna stod den nordiska folksångstraditionen i centrum,
vilket gjorde att festivalen ﬁck en särskild anda av nordisk
samhörighet.
Under festivaldagarna varvades workshops med körernas egna
konserter, i skolor, kyrkor och på ålderdomshem.
På fredagen kunde körer som önskade göra en utﬂykt till
Mumindalen i Nådendal. Samma dag hölls också ett seminarium för
både körledare och sångare, där Tapiolakören under ledning av Kari
Ala-Pöllänen gav sig i kast med körklangen under rubriken
”Tonbildning! Vad då?”.
Under lördagen arbetades det mycket intensivt i arbetsbodarna.
På kvällen ordnade St. Karins gymnaisums kör sociala aktiviteter för
barnen i en skola i Kaarina, medan körledarna var på båtutﬂykt.
Söndagen fortsatte med repetitioner inför den avslutande konserten i Mikaels kyrka.
IAE CANTIONES FRÅN 1582 ÄR DEN ÄLDSTA
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Organisatörerna drabbades av stora problem. Både konstnärligt
och praktiskt ansvariga ﬁck bytas ut på ett ganska sent stadium vilket
hade till följd att festivalen till slut arrangerades av personer som inte
hade erfarenhet av tidigare Norbusang. Det innebar bland annat att
arbetet i bodarna inte ﬁck så stor tyngd som vid tidigare festivaler,
vilket gjorde en del körer besvikna. Det höga deltagarantalet medverkade också till att det blev lite stökigt i bland. Men trots det dåliga
utgångsläget blev festivalen ändå lyckad, mycket tack vare en stark
insats av bland andra Heli Vapaakallio från Nuorten Kuoroliitto.
Ainokören som hjälpte till ﬁck också stort tack för visad ﬂit.
Inte minst konserterna blev mycket uppskattade – öppningskonserten höll hög konstnärlig kvalitet.
Beställningsverken som framfördes under festivalen var
Ari Hynynens ”Paint the rainbow” samt ”O Scolares, voce pares” ur
Piae Cantiones i arrangemang av Urpo Rauhala. ❧
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Körledare på båtutﬂykt.
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DANMARK Cantica børnekor, Cantica ungdomskor,
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Hjerting Skolens kor, Kristrup Kirkekor,
Lystrup kirkes børne- og ungdomskor,
Mårslet kirkes kor, Nørrelandskirkens kor,

DAMM OCH SPEL – PIAE CANTIONES med Urpo Rauhala

Odder Pigekor, Spjald Gospel

MEDITATIV SÅNG Gregorianska klanger med Pia Skipdahl
SÅNGGLÄDJE PÅ ETT FOLKLIGT SÄTT med Sanna Kurki-Suonio

ESTLAND Kalev-poistekoor

AFRIKANSKA RYTMER Improvisation med Herman Rechberger
ROCK´N ROLL OCH KÖREN 50- och 60-talsrock med enkel koreograﬁ med

FINLAND Arbetets vänners barnkör, Camis,

Mumbo Jumbo & Anni Wilkman
SÅNGER OM HAVET Skandinaviska tongångar med Satu Luukkonen
KILLAR I KÖR för gosskörer och körkillar med Timo Nuoranne

Canticum, Fermaatti, Halikon Helinäiset, Laurus,
Nurmijärven Musikkiopiston Satakielet,
Suomalainen poikakuoro, Synkooppi,
Valtimon tyttökuoro, Very Nice

Tapiolakören och Kari Ala-Pöllänen.

ISLAND Hofsstadaskólakórinn, Skolekor Egilsstada
NORGE Abildsø skoles kor, Happy Voices, Jeløy

kirkes barne- og ungdomskor, Kongsbergs Pikekor,
Kongsbergs Pikekor Jr, Lambersetersskolenes kor,
Tverlandets kirkes pikekor
SVERIGE Brunnsbo Musikklassers Flickkör

ARRANGÖRER

Nourten Kuoroliitto. Organisatörerna drabbades av
problem, men festivalen genomfördes tack vare en
heroisk insats av bland andra Heli Vapaakallio.
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NORBUSANG 16 VÄSTERÅS

4–7 MAJ 2005

FOTO: PER-ANDERS HURTIGH

Kraft, livsglädje och stort allvar
Norbusang i Västerås blev en musikalisk höjdare – bland annat
uruppfördes beställningsverk av Lena Willemark, Maria Löfberg
och Jan-Åke Hillerud.

V

blev platsen
för den festliga invigningen av Norbusang 16. Alla sjöng
tillsammans och festivalens ledare presenterades.
De 731 barnen och ungdomarna var indelade i sju olika körgrupper som erbjöd stor musikalisk bredd. Här sjöngs (och dansades!)
sånger från hela världen under ledning av bland andra Kerstin
Linzander, Karin Eklundh, Lasse Axelsson, Ingrid Brännström,
Sanna Källman och Gunnar Eriksson.
Hela torsdagen arbetade man i grupperna med avbrott för besök
av Jan-Åke Hillerud, som förberedde det gemensamma framförandet
av ”Stjärnan” och Lena Willemark som övade sitt beställningsverk
”Trots allt!”.
Dessutom hann man med körernas egna konserter i Fryxellska
skolan, Pingstkyrkan, Domkyrkans församlingssal och Kulturskolan
innan det var dags för underhållning – ”På sekunden” med Jan-Åke
Hillerud.
På fredagen arbetades det vidare i grupperna, och det blev även
sång på Västerås gator och torg. Gruppen Kulning och kyrie höll
ÄSTERÅS NYA OCH VACKRA KONSERTHUS
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konsert i Domkyrkan, från vilken man gick i körparad med körskyltar. Man hade utlyst en tävling om vem som hade gjort den bästa
körskylten, och den vanns av Maries maränger från Sverige. Paraden
slutade vid konserthuset, där det blivit dags för disco.
Lördag ägnades åt förberedelser inför den stora avslutningskonserten, som blev en festlig tillställning av hög kvalitet i Västerås
Konserthus. Lena Willemark hade skrivit beställningsverket ”Trots
allt” för Norbusang, tack vare bidrag från NOMUS. Med henne själv
vid ﬁolen och Elise Einarsdotter vid pianot blev uruppförandet en av
de stora höjdpunkterna.
Festivaler med högt deltagarantal har visat sig vara svåra att
organisera – och även denna gång drabbades man av organisatoriska
problem. Nycklar saknades, duschar var inte upplåsta, lokaler var
inte städade… Men de brister som fanns kan man leva med, möjligtvis till och med glömma bort? Glömma kan man däremot inte Lena
Willemarks varma ord till barnen vid avslutningskonserten. Vilken
förebild för våra många ﬂickor! ❧
Bodil Helldén, UNGiKÖR
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DANMARK Cantica børnekor, Cantica ungdomskor,

Kristrup Kirkekor, Lystrup kirkes børne- og ungdomskor, Mårslet Kirkes kor, Odder Pigekor
KÖRGRUPPER
RÖSTER JORDEN RUNT Marit Zetterström & Magnus Pettersson
SÅNGER SOM BERÖR Karin Eklundh
KULNING OCH KYRIE Ingrid Brännström & Petter Ekberg
FRÅN SLAVSÅNG TILL GOSPEL Lasse Axelsson & Anita Olandersson
KÖR I RÖRELSE Kerstin Linzander, Marianne Aurell-Hellström & Liv Hellström
AFRO-CARIBISK SÅNG OCH DANS Sanna Källman & Johan Hogenäs
HÄR LIGGER JORDEN – ISN’T SHE LOVELY Gunnar Eriksson & Mats Eriksson

UNGiKÖRs ungdomsråd.

FINLAND Arpeggio, Ekenäs Ungdomskör, Kalimba,

Kolibri, Kuusankosken Musiikkiluokkien, Loppikören,
Suomalainen poikakuoro, Vivacekuoro
ISLAND Flúdaskóla, Unglingakór Dómkirkjunnar
NORGE Abildsø skoles kor, Fjell Kulturskolekor,

Gjøvik Kunst og Kulturskole, Randaberg Skolekor,
Treklang barne- og ungdomskor,
Tønsberg barne- og ungdomskor
SVERIGE Ansgarskyrkans Juniorkör,

Barnkammarkören och Killkören, Cantaton, Coro
Nova, Maries Maränger, Göteborgs Domkyrkas gossoch ﬂickkör, Hagakyrkans ﬂick- och ungdomskör,
Huddinge kyrkas diskantkör, Laetitia, Linköpings
Musikskolas Kammarkör, LUCEM, Mirandakören,
Norrby pojkkör, Seven up, Sine Nomine, Tonetterna,
Voces Galante

ARRANGÖRER

UNGiKÖR med hjälp av festivalledare Liselotte Näslund
och två av stadens damkörer. UNGiKÖRs Ungdomsråd
gjorde en stark insats för att hjälpa till med de
praktiska problem som uppstod.
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NORBUSANG 17 ODENSE

25–28 MAJ 2006

FOTO: INGE-MARIE ANDERSEN

Sagolik sång i H C Andersens stad
Tänk om H C Andersen hade vetat – att han två hundra år efter sin födelse
skulle bli så firad. Bland annat genom ett Norbusang där hans texter sjöngs
av nästan 600 barn i hemstaden Odense.

O

Det var här sagoförfattaren
H C Andersen föddes och växte upp.
Kommunen tog emot deltagarna med öppen famn – bland annat
ställdes den stora Carl Nielsen-salen i konserthuset till festivalens
förfogande. Där hölls invigningskonserten på torsdagskvällen.
Deltagarna inkvarterades på olika skolor. Arrangörerna gick
medvetet in för att blanda de olika länderna för mesta möjliga utbyte.
Även körledarna ﬁck chansen att träﬀas över landsgränserna vid ﬂera
tillfällen. Den kör som kanske ﬁck störst socialt utbyte var Nuuk
Musikskoles børnekor från Grönland som var med för första gången.
De var oerhört utåtriktade och skaﬀade sig inte mindre än två
vänskapskörer under festivalen.
I körgrupperna fanns något att välja på för alla smakriktningar
– där sjöngs allt från gospel och pop till ﬁlippinsk musik och pärlor
från den klassiska repertoaren.
Under fredagen varvades arbetet i körgrupperna med gemensamma repetitioner av ”Et fynsk eventyr” (En fynsk saga), tonsatt för
solist och kör av Finn Jørgensen som också själv dirigerade.
DENSE ÄR EN SAGOSTAD.
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Texterna berättar sagorna om Tummelisa, Herdinnan och
skorstensfejaren, Vad far gör är alltid det rätta, Svinaherden och
Toppen och bollen. Dessutom fanns där också några sånger om Fyn
och Odense. Dagen avslutades med en Venskabsaften där deltagarna
ﬁck uppträda med stycken som man förberett hemifrån. Därefter var
det dags för folkdans till ackompanjemang av en folkmusikgrupp
från konservatoriet.
På lördagen gav körerna egna konserter i Sankt Hans Kirke, på
gator och torg, och på stadens bussar (som bjöd på gratisresor som
tack). Efter ytterligare repetitioner bjöds det på festbuﬀé innan det
var dags för presentation av de olika körgruppernas arbete i Bolbrohallen. Efteråt underhöll gruppen RytmeXpressen genom att dra med
deltagarna i en virvel av rytmer, rörelse och glädje.
Söndagen ägnades helt åt att öva inför uppförandet av ”Et fynsk
eventyr”. I konserthusets Carl Nielsen-sal stod alla deltagare på scen,
barn från City-ballet dansade och skådespelaren och sångaren Jesper
Buhl läste texterna. Det var en rörande och ﬁn upplevelse för både
deltagarna och publiken. ❧

275 +

14 +

16 +

301 + = 606

Skådespelaren och sångaren Jesper Buhl läste textpartierna i ”Et fynsk eventyr”.

25 KÖRER ➜
KÖRGRUPPER
JEG ER KLAR, BANDET ER KLAR – HVAD MED DIG? Thus Thesbjerg
BEATLES-SANGE Hans Peter Søgaard
LIGESTEMMIGE LYSALIGHETER Ole Faurschou
SYNG MED HELE KROPPEN Lotte Smith-Petersen
BALTISK MESSE Piret Rips & Peter Arendt
AFRIKANSKE SALMER Jenitha Abela Kameli & Betty Arendt
SKYGGEN Linda Friis & Stine Michel

Afrikanska psalmer av Jenitha Abela Kameli (sittande till höger).

DANMARK Lystrup Kirkes Børnekor

Odder Pigekor
Mårslet kirkes kor
Kristrup Kirkekor
Nordvestjysk Pigekor
Nørrelandskirkens kor
Højmarkskolens kor
Vejgaard kirkes Ungdomskor
Abildgård kirkes Ungdomskor
Præstegårdsskolens kor
Smørum kirkes Ungdomskor
GRÖNLAND Nuuk Musikskoles Børnekor
ISLAND Barnakor Breidholtskirkju
NORGE Tønsberg barne- og ungdomskor
Røyken Pikekor
Hannestad Skolekor
Asker Pike- og Ungdomskor
Tverlandets Pikekor
Jeløy Kikes barne- og ungdomskor
Bøler skolekor
Tveita skoles Sangkor
Meldal jentekor
Nidarosdomens jentekor
Lambertseter Skolernes kor
ARRANGÖRER

FUK och DABU: Inge Marie Andersen, Linda
Andersen, Lise Roar och Gitte Støvring Preussler
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BESTÄLLNINGSVERK

Nya nordiska
tongångar

N3 GÖTEBORG 1992

BENGT LUNDIN HAV

Texter av Barbro Lindgren. Suggestivt och mäktigt verk för fyra
körer, recitatör, piano och synt. Uruppförande på stora scenen,
Göteborgs Konserthus. Läs Bengt Lundins egna ord på sidan 8.
N4 ÅLBORG 1993

SØREN HEDEGAARD SØRENSEN
PSALME 34 – JEG VIL LOVE
HERREN TIL HVER EN TID

För ﬂera körer och orgel. Søren Hedegaard Sørensen var själv
med vid repetitioner och konsert.

➜

Ett av syftena med Norbusang är att
skapa ny musik, skriven av nordiska
kompositörer – för barn och ungdomar.
Här är alla de verk som skrivits och
uruppförts på Norbusang under åren.
N5 GJØVIK 1994

HENRIK ØDGAARD HELE
HIMLEN STÅR I SANG

Verk i 9 satser för två körer (SSA), sopransolo, cello, elbas,
synt/piano, slagverk och orgel.
”På 20-talet gjordes en insamling av gamla religiösa folkvisor
i Gjøvik, den var grunden för beställningsverket. Påfallande många
av texterna var skrivna av H. A. Brorson (1694-1764). Jag valde
därför att bara använda texter av Brorson, som vi ju också ﬁrade
300-årsjubileum för just 1994”, berättar Henrik Ødgaard (som står
och dirigerar längst till vänster på bilden).
Utgiven på Norsk Musikkforlag, NMO 12212.

N8 FREDERIKSHAVN 1997

IVAN HANSEN
SANKT
MAGNUS’
SOMMER

Bygger på den gamla engelska
sommarkanonen ”Sumer Is
Icumen In”.
Uruppförandet spelades in och
sändes sedan i Danmarks radio.

N6 EKENÄS 1995

BARBRO OCH ROLAND NÄSE HUMLEGÅRD

Mångkulturellt, sceniskt och visuellt verk med djupa nordiska förtecken. För kör och orkester.
500 dräkter i olika nyanser syddes upp inför uruppförandet.
N7 KRISTIANSTAD 1996

Suggestivt verk som utspelar sig
i Villarosa – en obestämd ort med ett
mångtydigt språk. Verket är inspirerat
av amerikansk minimalism och svensk
körtradition. Texten är skriven efter det
att musiken komponerats och kan ses
som ”instrumentation” och ”färgning”.
Utgivet på Gehrmans Musikförlag.
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➜

THOMAS JENNEFELT
VIRITA CRIOSA

N13 ESBJERG 2002

JOHN HØJBYE
LYSVÅR

På våren kommer ”Lysets engel”,
som väcker drömmar, längtan,
hopp, kärlek och styrka, trots
”alle nattens skygger sorte”.
Vårmusik för kör, ﬂöjt, oboe,
saxofon, keyboard, bas,
marimba och slagverk.
Utgivet av Dansk Sang.

➜

N11 REYKJAVIK 2000

JÓN LEIFS, ATLI HEIMIR SVEINSSON, JÓN ASGEIRSSON
ISLENDSKIR SÖNGDANSAR

Isländska sångdanser för barnkör och symfoniorkester. Det största uruppförandet i Norbusangs historia med 1200 sångare.

N15 ÅBO 2004

N14 BODØ 2003

ELEANOR DALEY PRAYER FOR PEACE

Verk för tre körer och orgel. En kör, SSA, placeras på läktaren och de två andra, SA respektive Bariton,
framme i koret. Texten handlar om hur människan kan bli Guds redskap för att skapa fred på jorden.
Utgiven på Chamberlain Music.

FRODE FJELLHEIM BIEJJIE JIH EATNEME

”The song of it all”, text på samiska och engelska, inspirerad av jojk. Skriven för tre körer, synt, saxofon,
slagverk, bas och playback-cd med ljud, stämningar och “grooves”. Jojken är nedtecknad av Karl Tirén
och den direkta översättningen lyder: ”Jorden snurrar runt solen och solen snurrar runt jorden.”
I den samiska kulturen är solen en symbol för en gudomlig kraft som delar sin energi med jordens
invånare. Kanske är den korta texten ett försök att beskriva det stora och eviga, som omger oss.

ARI HYNYNEN
PAINT THE
RAINBOW
URPO RAUHALA
O SCOLARES,
VOCE PARES
Sånger ur Piae Cantiones
i arrangemang av Urpo
Rauhala.

N16 VÄSTERÅS 2005

LENA WILLEMARK TROTS ALLT

Lena Willemark är en lysande stjärna i svensk folkmusik. Hon spelar
ﬁol och sjunger och äger en sällsynt värme och integritet.
”Vilken underbar förebild för alla våra ﬂickor i körerna!” tänkte
arrangörerna och beställde ett stycke av henne, där hon själv skulle
medverka tillsammans med den framstående pianisten Elise
Einarsdotter.
Det blev ett stycke livsbejakande musik byggd dels på en nyskriven
dikt, Trots allt! (Man far genom ett landskap, genom bokskogar, solen
står högt och det är furstligt att leva) dels på den gamla ”Majvisan”
(God afton om ni hemma är. Maj är välkommen!) i Lena Willemarks
tondräkt.
Uruppförande med Lena Willemark själv vid ﬁolen i Västerås Konserthus.

➜

MARIA LÖFBERG KYRIE
Ingick i körgruppen Kuling och kyrie.

JAN-ÅKE HILLERUD STJÄRNAN
Specialbeställt arrangemang av en israelisk melodi.
FOTO: PER-ANDERS HURTIGH
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MÄNNISKORNA BAKOM NORBUSANG
NORBUSAMS ORDFÖRANDEN/PRESIDENTER

1985–1986
1986–1987
1988
1988–1989
1990
1991
1991–1995
1995–2002
2002–

Sven Olof Ray (F)
Ann Sætre (N)
Perry Göransson (S)
Stefan Sköld (S)
Perry Göransson (S)
Henrik Colding-Jørgensen (DK)
Bo Rosenberg (F)
Kari Olene Oma Rønnes (N)
Anne Johansson (S)

NORBUSAMS MÖTEN GENOM ÅREN

1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

oktober
februari
september
februari
juli
september
jan/feb
september
februari
september
februari
september
februari
september
mars
september
feb/mar
september
februari
september
mars
september
februari
oktober
februari
augusti
mars
september
feb/mar
september
februari
september
februari
oktober
mars
september
mars
september
mars
september
februari
september
februari
september
februari
september
mars
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Stockholm
Helsingfors
Oslo
Stockholm
Tønder (DK)
Helsingfors
Köpenhamn
Oslo
Stockholm
Åbo
Oslo
Köpenhamn
Stockholm
Herning (DK)
Åbo
Stavanger (N)
Göteborg
Köpenhamn (Schæfergården)
Helsinki
Oslo
Tallinn
Göteborg
Köpenhamn
Reykjavík
Oslo
Helsingfors
Göteborg
Köpenhamn
Oslo
Reykjavík
Göteborg
Helsingfors
Köpenhamn
Oslo
Stockholm
Askov (DK)
Oslo
Reykjavík
Helsingfors
Stockholm (Nacka)
Köpenhamn
Oslo (Voksenåsen)
Göteborg
Åbo
Oslo
Köpenhamn (Glostrup)
Reykjavík

REPRESENTANTER I NORBUSAM FRÅN BARN- OCH UNGDOMSKÖRFÖRBUND I DE NORDISKA LÄNDERNA

DABU LINDA ANDERSEN MARGIT HANSEN ULLA JERG
IRMA ODGAARD FUK INGE MARIE ANDERSEN HENNING
COLDING-JØRGENSEN JENS-PETER FREDERIKSEN EVAMARIE OLESEN ELISABETH EGE OLSEN GITTE STØVRING
PREUSSLER KAJ SØRENSEN ULRIK TEUBER ASTRID
THOMSEN FRODE WEDEL-BR ANDT
DU N K LEIL A
LUKANDER SVEN-OLOF RAY BO ROSENBERG JAANA
STENMAN ÅSA SUNDSTRÖM NUORTEN KUOROLIITTO
AILA KOSONEN KATARIINA MANNINEN KIRSTI MUSTAK A LLIO OU TI R AUDASKOSK I IRIS SUNDBERG HELI
VAPAAKALLIO PAUL VON WEYMARN + PIRKK-LEENA
OTONKOSKI KARI ALA-PÖLLÄNEN REIMA TUOMI
TKI
HILDUR JÓHANNESDOTTIR OLAFUR B OLAFSSON UNNUR
THORGEIRSDOTTIR
UNG KIRKESANG JOHANNE BJØRKHAUG NILS HIDLE PEGGY JENSET JENNY LINDHEIM ANNE
ME T TE MOMR AK K ARI MONSEN VIGDIS AHLSTRØM
SVANÆS NOBU BARBRO BERGQVIST KIRSTEN M BJERGA
TORUNN HERNES BJERKEM KJÆRSTI EVJEN GANGSJØ
RANDI FORSELV SVEIN JANSSON KARI OLENE OMA RØNNES
ANN SÆTRE KJETIL AAMANN + TOR SKAUGE
RUM
HELÉNE ANDERSSON JAN BOTÖ MORGAN BÖRJESSON PERRY GÖRANSSON ELLINOR HULTIN ANNE MARIE
LINDER LENNART NILSSON INGER PETERSSON HELLE
ROSENBORG DAVID ÖHMAN UNGIKÖR STINA ELIASSON BODIL HELLDÉN ANNE JOHANSSON BRITT MELZÉN
GUNNAR NOLGÅRD MARGARETHA SKOGLUND STEFAN
SKÖLD MADELEINE UGGLA + BO AUREHL ANDERS COLLDÉN K ARL-GÖR AN LINZ ANDER LENNART REIMERS
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DABU

UNG KIRKESANG

NUORTEN KUOROLIITTO (SULASOL)

Danmarks Børne- og Ungdomskor
jerg.esbjerg@vip.cybercity.dk
+45 7512 7278

ungk@online.no
www.sang.no
+47 3727 1817

nuorten.kuoroliitto@sulasol.ﬁ
www.sulasol.ﬁ
+358 941 36 11 38

FUK Folkekirkens Ungdomskor

TKI

RUM

sekretaer@fuk.dk
www.fuk.dk
+45 9664 3512

Tónmenntarkennarafélag Íslands
hildur@hofsstadaskoli.is
+354 6990 994

Riksförbundet Unga Musikanter
kansliet@rum.se
www.rum.se

NOBU Norges Barne- og

DUNK De Ungas Musikförbund

UNGIKÖR Sveriges

Ungdomskorforbund
nobu@nobu.no
www.nobu.no
+47 2200 5640

i SvenskFinland
+358 (0)4 0715 4697

Barn- och Ungdomskörförbund
info@ungikor.se
www.ungikor.se
+46 (0)31 711 54 02

NORBUSAM
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c/o UNGiKÖR
Box 310 36, 400 32 Göteborg
+46 (0) 31 711 54 02
www.norbusam.org
info@norbusam.org

