Musikudvalgets beretning for perioden 2014/2015
FORTID:
Siden sidst har vi frem for alt afsluttet stævnet i Aalborg .
I de dejlige dage deltog ca 150 sangere, hvoraf de fleste havde været igennem
de forudgående kursusforløb.
Mp3-filerne havde været flittigt anvendt, så koncerten bar præg af en god
forberedelse.
Vandrehjemmet var hyggeligt til samvær, omend meget problematisk til
øvebrug.
Til gengæld var kirken et fantastisk koncertrum og det lykkedes at få en virkelig
god koncert samlet sammen og vores nye musikudvalgsmedlem Anne-Mette fik
sin ilddåb både som forbundsdirigent og som praktiker i tilrettelæggelsenVi er nu særdeles godt i gang med det næste projekt - Misa Creolla, som
sammen med Velkommen hjem satsen peger frem mod stævnet i Horsens 2017.
Projektet er kommet fantastisk godt fra start med ca 150 deltagere i den første
10-17 kursus i Aalborg og med begejstrede tilbagemeldinger om glæden ved at
synge netop dette værk.
Der har været mange henvendelser til MU om mp3-filer. Det tyder allerede nu
på en god forberedelse hos de enkelte sangere.
Tilslutningen til prøven på Sjælland var knap så stor, men lige så begejstret og
vi fornemmede også der en stor glæde ved at synge Misa Criolla.
Også herfra er der kommet en del bestillinger på Mp3filer.
FREMTID:
Musikudvalgets opgave i dag er jo ikke kun at se tilbage, vurdere og berette om
hvad der ER sket. Det er OGSÅ vores opgave at se fremad og komme med nye
tanker om den musikalske udvikling i forbundet.
For at uddybe emnet om de sydamerikanske rytmer, er det allerede nu fastlagt at
oktoberkurset (Askovkurset) 2016 bliver med Tine Ohrt, som denne gang tager
fat i det sydamerikanske rytmeunivers.
Hvad angår Misa Criollaprojektet vil der blive afholdt kurser ved MU i perioden
over emnet og korstemmerne vil fortsat kunne rekvireres som mp3 filer.

Fremtiden i DASOM SKAL også indeholde en foryngelse/fornyelse - ikke
mindst i MU´s arbejde.
Dette vil i høj grad komme til at påhvile Anne-Mette og den/ de personer som
man vælger til MU fremover, men både Bente og Kjeld deltager i den
resterende del af vores funktionstid med stor glæde i MUs drøftelser om og
arbejdet med de musikalske fremtidsplaner.
Vi vil gerne gøre stærkt opmærksom på at allerede ved forslaget om at bringe
Anne Mette ind i MU måtte bestyrelsen forstå, at dette år ville blive ekstra dyrt
med 3 MU-medlemmer. Vi kan ikke nå at indstudere Misa Criolla, hvis Bente
eller Kjeld ikke er med og vi kan ikke nå den ekstra sats Velkommen Hjem,
som Anne Mette har arrangeret, hvis hun ikke er til stede.
I referatet fra sidste bestyrelsesmøde er der nævnt begrebet “ tage ind under
vingerne”. Dette er jo kun muligt hvis man er sammen!
De resterende prøver frem til Horsens må derfor indbefatte alle 3 Mumedlemmer.
Hvor mange der skal bruges i Askov er en anden sag. Der vil Anne-Mette
sagtens kunne indgå med kun en af de to andre.
Det samlede MU vil anbefale, at man holder fast i strukturen med stævner hvert
2.år over et tema og de dertil hørende kurser.
Det har tydeligt vist sig, at det er netop dette arbejde der - mere end noget andet
- holder forbundet samlet og giver bevidstheden om et fællesskab.
MUs funktion i dette og i den individuelle kursusvirksomhed med 10-17 kurser
for enkeltkor/korgrupper er altafgørende for at enkeltkor og sangere har en
samhørighed med forbundet.
En anden vinkel på fremtiden i DASOM er spørgsmålet: Hvad gør DASOM for
sine dirigenter, især hvad gør DASOM for at tiltrække og fastholde unge
dirigenter.
Kursustilbud? Samarbejdstilbud? Møde med nordiske kolleger?
Tilskud fra kor og/ eller forbund til at deltage i Dansk korlederforening og ikke
mindst den aktiviteter.
MUs arbejde er som sædvanligt blevet udført uden udgiftskrævende møder, men
i stedet for pr. tlf.og mail. Vi regner med at fortsætte på den måde.

Dette var altså MUs beretning. Fra vores side tak for et herlig, aktiv og
spændende periode og håbet om at det næste år bliver lige så godt.
Med sangerhilsen Anne Mette, Bente og Kjeld

