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TAKERKUN ET FATTIGTORD
Den 25. januar 1992 fylder RYTMEKORET 10 år. Det skal ikke gå
ubemærket hen, og derfor er dette jubilæumsskrift blevet til.
Det har været 10 begivenhedsrige år med oplevelser nok til at
sammensætte et digert værk, men vi har forsøgt at begrænse os.

Vi skylder stor tak til mange, som har gjort det til 10 gode
og spændende år. Vi takker: LOF og AOF for godt samarbejde -

pedellerne på østre, Vestre og Dyhrs Skole for at lette vores
hverdag - de tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer for de
res store arbejde - dirigenterne for deres tålmodighed og
smittende musikglæde — musikerne for deres hjælpsomhed — kon—
certstederne for deres imødekommenhed - publikum for deres bi
fald — annoncører og sponsorer for deres bidrag — Aintscentra—
len for deres hjælp med udgivelse af dette skrift - vore ven
skabskor for godt samvær og sidst men ikke mindst alle kormed—
lemrnerne for deres indsats både musikalsk og kammeratligt.

RYTMEKORET er et rart sted at være. Vi er i stadig udvikling
og har til tider meget travlt, når vi arbejder mod nye mål,
men aldrig for travlt til at have det sjovt. Vi er vidt for
skellige, men det er der plads til, for vi kan lide hinanden.
Sådan håber jeg, at det fortsat vil være i mange år.

Med dette ønske vil jeg personligt takke alle i og omkring
RYTMEKORET. Tak til den nuværende bestyrelse, som ikke har
siddet så længe, men som allerede har vist initiativ og ar—
bejdslyst. Tak til Frank og Lone, som holder os i gang, i ører
ne og i hånden.

RYTMEKORET LÆNGE LEVE! !!!

Marianne Rudolph
nuværende formand

‘
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RYTMEKORET
Tænk, at der er gået 10 år,
siden det yndige barn kom
til verden! Til lykke med
fødselsdagen fra enaf RYT
MEKORET’s ældste venner.
Lad os blade lidt i hukom
melsen og derved hylde den
unge, sprælske og talent
fulde fødselar!

Det var ingen nem fødsel,
men den 25. januar 1982
skreg barnet igennem i et
lille beskedent lokale på
østre Skole, en tapper,
lille trofast flok under
Jørgen Langs kyndige og
charmerende ledelse. Vi
sang et afvekslende og ryt
misk repertoire, og Jørgens
egne sange og kompositioner
indgik naturligt heri.

Det lille barn - koret
forstås - fik rytmiske gan
gøvelser som led i opvarm—
ningen. Frem og tilbage i-
gen og igen, i takt, bagef
ter dybe indåndinger og
bankning på naboens ryg-
og så endelig stemmernes
stigen og fald, lidt node
lære for alle os ukyndige
jo, vi blev skam opdraget!

Og vi kom hurtigt ild på de
skrå brædder, lidt svedende
og beklemte. Debut på Den
Høje Stue den 22. marts
1982 - 2 måneder gammel!
Hyggelig fest til den lyse
morgen hos mig på Sct. Jør
gensgade den 23. april, og
sommerfest hos Jørgeni
forlængelse af et sangstæv—
ne på Vedbygaard. Hvordan
var det nu? Optrådte vi el
ler gjorde vi ikke? Vi fik
ialtfald nogle øller og
sang ved Jørgens grilifest
bagefter.

10 ÅR.
Andre koncerter fulgte.
Jørgen mindedes gang på
gang vores optræden for al
vorsfulde off icårer på Ant
vorskov Kaserne — Vi sang
om: “Vi vil se land uden
bomber og kanoner”. Vi blev
aldrig inviteret igen, men

sjovt var det!

Nu springer vi frem gennem
en munter og frugtbar ud
vikling. Vi fik ret hurtigt
Jakob Kiørboe som en meget
musikalsk og medrivende
meddirigent. Vi mindes bl.
a. de herlige kortræf med
vennerne på Als, Augusten—
borgkoret og vellykkede
koncerter.

Så begyndte Jørgen at tale
om, at vi måtte lave et
rigtigt kor med bestyrelse,
formand, viceformand, kas
serer og vedtægter. Måske
kom det lidt bagpå os. Det
gik jo så godt på god anar
kistisk vis, men Jørgen fik
sin vilje. Vi fiksede:

Love og Vedtægter for
Slagelse Rytmiske Kor.

med
Stiftende General forsanil ing
4/9-1983 på Vestre Skole.
Den konstituerede formand
(jeg) og næstformand (Birt
he Søhuus) blev lovforme
ligt indsat. Birgit H-J tog
sig af pengekassen de før
ste par måneder, derefter
overtog Sonja Poulsen kas—
sererposten og overlevede
adskillige formænd og
-kvinder.



Ved generalforsamlingen af
sang vi følgende sang, som
jeg havde forfattet til
lejligheden, og som giver
et kort resurné af RYTMEKO
RETs tidligste år, med man
ge glæder og få ærgrelser.

Poetisk tilbageblik

Mel. Svantes lykkelige dai.

Ah, hvilket lille kor
vi har en halv tenor,

vi er jo færre end få...
hvordan skal det dog gå?

Jørgen er ikke det værste, vi har,
men hvornår er koret klar?

Endnu før jeg trak mig til
bage som formand i 1986,
havde koret gennemgået en
rivende udvikling
Frank Guldaggers ledelse,
og Birthe blev en omsorgs
fuld, flittig og tålmodig
formand for det ungdomme
ligt sprælske kor i den ef
terfølgende gode vækstperi
ode.
Niels Strandbygaard

Ah, hvilken tapper flok,
bur vi mon mange nok?

Får vi det mon til at gå?
Jo, vi er fler’ end få!

Fester er ikke det værste vi har.
Bur vi til tribunen klar?

Åh, hvilken rodet flok,
nu er vi mange nok.

Men’sker, der kommer og går.
Hvad mon der forestår?

At møde præcist, det er jo så svært,
og hvornår får vi det lært?

Ah, lidt foreningsliv.
Vedtægter og lidt kiv.

Love, som findes på tryk,
fremefter nyk for nyk.

Korsang er ikke det værste man har.
Nu er vor forening klar!

Åh, hvilken dejlig stund.
Sangen har guld i mund.

Rytmen går helt af sig sel’,
ja, for det gør den vel?

Jørgen er stadig det bedste vi har,
og om lidt er Jakob klar.

under

TØ1RERMESTER ERLING SØRENSEN

STRANDVEJEN 108
TELF. 03-53 1931

oj

4200 SLAGELSE
BIL. 049-4293 1
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LIDT
NOSTALG i
I 1982 gik jeg til spil på

østre Skole i Slagelse. Min

spillelærer var Jørgen

Lang. Når jeg var færdig

med spil, lagde jeg godt

nok mærke til, at 12 hæs

blæsende mennesker kom fa

rende, men tænkte ikke nær

mere over det.
En dag blev jeg spurgt, om

jeg ikke ville være med.

Det var et lille kor, der

blev startet op med hygge

og sang - mest hygge i

starten!
Det var opstarten på RYTME-

KORET.

Da vi var så få, gik jeg

med i den nystartede besty

relse, og efterhånden blev

vi en flok på 30 medlemmer,

og et helt habilt sangkor.

Efter at jeg i bestyrelsen

viste mine “lederevner”

blev jeg næstformand, og et

par år efter formand for

koret, som nu havde 50 med

lemmer.

Frank Guldagger overtog

jobbet som dirigent efter

Jørgen Lang. Med begge har

jeg haft et godt og sjovt

samarbejde.

Jeg har også været med til

mange spændende koncerter,

for ikke at tale om vores

øveaftener. Jeg har i min

tid i koret, altid befundet

mig godt, og kammeratskabet

har været helt i top. Vores

kor-weekend i Bildsølej ren

hvert år, har helt sikkert

også gjort sit til, at ny&

medlemmer faldt så godt

til. 6.

Vi har altid været gode til

at holde fest. Når RYTMEKO
RET fejrede noget, var det

med kædedans, harmonikaspil

og sang.

I mine 3 år som formand,
forsøgte jeg på min “dikta

toriske” måde, at holde

gang i det hele sammen med

dirigent og bestyrelse, og

når jeg selv skal sige det,

gik det godt (der er ingen

til at modsige mig i skri

vende stund).

Der kom en tid, hvor jeg

pludselig ville være med i

al ting, og derfor holdt

jeg en pause fra koret. Jeg

håber at starte op igen, da

jeg synes sang er en

livskvalitet i sig selv

- syng og bliv glad.

Kære RYTMEKOR, hjertelig

tillykke med 10-års jubilæ
et.
Årene er gået hurtigt, og

jeg håber, at I holder man

ge år endnu.

Mange varme hilsener og på

gensyn.

Birthe Søhuus
forhenværende formand.
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Du behøver ikke være
et musikalsk geni...!

Kig bare ind i provinsens
største musikforretning!

rMUTI<STATIONEN
SCHWEIZERPLADS 5- SLAGELSE -53522728

»når een musikforretning er nok
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Efter 2 år som bestyrelses

medlem gik jeg med til at

blive formand for RYTMEKO

RET, og med stor hjælp og

opbakning fra bestyrelsen

og kormedlemmerne gik vi så

igang med sæsonen 88/89.

Dette var et år med meget

høj aktivitet. Vi var nået

til vores længe planlagte

tur, som skulle gå til

Prag, afgang 2.. maj 1989.

Der var opnået en kontakt

med et tjekkisk kor fra

Prag, LAETITIA, som viste

sig at have planlagt 6

spændende dage.

Der var brugt en masse

kræfter på indsamling af

penge til støtte til turen.

Først og fremmest fra et

hold, som Birgit H-J stod

for, og som indsamlede ef

fekter til et loppemarked,

som røg af stablen lørdag

den 8. april 1989. Nogle

enkelte koncerter blev af

holdt og gav lidt cash til

korkassen.

Før afgang skulle pas og

visum og en bus til trans

port arrangeres. Alt dette

lå i Franks hænder, frèm og

tilbage til ambassaden, det

var jo før murens fald.

Birthes pas ville udløbe et

halvt år efter hjemkomst,

dette ville ambassaden ikke

acceptere, så 2 dage inden

vi skulle afsted, måtte

Birthe med lidt velvillig

hjælp fra paskontoret i

Slagelse selv køre til am

bassaden og aflevere sit

pas for at få udleveret et

visum. I sidste øjeblik

lykkedes det og Birthe kom

med.

Tirsdag den 2. maj 1989 kl.

19.00 stod vi så 40 kormed

lemmer på Vestre Skole og

ventede. Bussen var lejet

af Columbus Rejser fra År

hus og ankom til os Ca.

time forsinket, men vi nåe

de færgen.
Da var fra LAETITIAs side

planlagt en koncert på Na

tionalmuseet i Prag. Mar—

inorsøjlerne og —gangene og

akkustikken var meget impo

nerende. Det var en stor æ

re at få lov til at synge i

disse omgivelser.

Sommerferie i koret var der

ikke tid til. Vi skulle ha

ve en genvisit af LAETITIA

14 dage i august s.å. Den

første uge indlogeredes LA

ETITIA på Flakkebjerg Ef

terskole, hvor et dygtigt

madhold stod for forplej

ningen. De næste par dage

var indlogeringen privat og

de sidste i København på

Skovtofte Socialpædagogiske

Seminarium. Der blev igen

brugt en masse kræfter fra

hele koret med planlægning

af ture og koncerter.

Alt dette foregik i min pe

riode som formand. Jeg måt

te fratræde min post til

generalforsamlingen i 1989

p.g.a. studier. Uden opbak

ningen og det store arbejde

fra hele koret havde jeg

ikke kunnet gennemføre det.

Hermed en stor tak til alle

for den kæmpe indsats.

De kærligste hilsener

Ulla Brusing-Kristiansen

forhenværende formand

-OG DET VAR ULLA.S.......
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sÅ LANG........T
SLAGELSE RYTMISKE KOR blev
til i en periode, hvor jeg
underviste på aftenskolerne
i Slagelse og desuden var
travlt optaget i musikgrup
pen DAGEN DERPÅ.

LOF satte i samråd med mig
et kor på programmet. Der
mødte nok frem til at vi
blev et lille kor, men vi
manglede i høj grad medlem
rner.

Jeg var optimistisk, for
jeg havde/har en ide om, at
der er behov for folkelige
rytmiske kor, altså kor der
beskæftiger sig med et nye
re rytmisk repertoire og
dog bevarer det folkelige
element, som gør at alle
kan være med.

RYTMEKORET startede med
lette korsatser. Parolen
var energi og livsglæde,
hellere end at brække hal
sen på en alt for ambitiøs
start. Vi var i perioder
mest 2-3 stemmige, og jeg
syntes selv, at formålet
med et glad og begejstret
kor lykkedes. Vi fik flere
medlemmer, fordi det rygte
des, at det var sjovt at
være med.

I en periode havde vi 2 di
rigenter. Foruden mig selv
var Jakob Kiørboe tilknyt
tet.

J

I.
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Nogle af højdepunkterne var

oplysningsforbundefles For

årskoncert, hvor vi i et

par år fik en betragtelig

sum penge som støtte og ho

norar.

Ellers sang vi bl.a. til

markedet i Sørbymagle. Jeg

husker, at jeg blev spurgt

om, hvad koret skulle have

på, og jeg svarede gummi

støvler i sjov. Det viste

sig senere at gummistøvler

var det helt rigtige. Vi

optrådte i mudder, og sene

re stod vi også,på en gum

xnivogn og sang, så vognen

var ved at vælte, mens der

var bankospil i hallen ved

siden af.

Vi begyndte at få mange små

jobs, og politikken var, at

vi ville have lidt for det,

så vi var nærmest et kor på

det frie marked.
SLAGELSE RYTMISKE KOR mar—

kerede sig efterhånden i

Slagelses kulturliv. Vi

blev så småt anerkendt som

et nyt indslag, selvom de

mere satte kor nok så lidt

misbilligende på vores mere

folkelige og knap så ambi

tiøse repertoire. Men vi

trak folk til og lå i peri

oder med 40—50 medlemmer.

Vi havde Henning Holck Mi

chaelsen i koret,, som viste

sig være en talentfuld

tekstforfatter, som var en

gageret i Sørby Revyen. En

af Hennings tekster: Årets

Rytme, som er en ny tekst

til Mogens Helmer Peter

sens: Sommer, er siden

bredt ud til mange kor, og

i 1990 var jeg lærer på et

kursus med Mogens Helmer

Petersen og fik afleveret

teksten til ham.

10.

Augustenborgkoret var igen

nem nogle sæsoner vores

venskabskor, og vi måtte

aflevere en sopran til Søn

derborg, Elsebeth, som er

blevet gift med Augusten

borgkorets leder, Ancher.

Begge kan iøvrigt idag mø

des i ÅBENROCK.

Jeg selv trak mig ud, da

jeg blev højskolelærer ved

Kalundborg og syntes det

var rigeligt langt at køre.

Men et kor kunne jeg ikke

undvære, så der lavede jeg

KALUNDBORG LANGBØLGEKOR.

Senere gik turen til Uldum

Højskole og foruden mange

højskolekor blev jeg så le

der af et lille ravjydsk

kor: ULDUMKORET.

Sidst har jeg været musi

kalsk leder og komponist og

musiker på Vejle AmtsZstdre

Skabelonstykke om de stærke

jyder.

Med dette vil jeg sende

SLAGELSE RYTMEKOR, eller

hvad det nu hedder, en hil

sen og et ønske om mange

gode år frem i tiden.

Med venlig hilsen

Jørgen J. Lang



DET MUSIKALSKE BAKSPEJL
I1 i:

Jeg kan ligeså godt afsløre det p min sædvanlige beskedne fa
con: - Med hensyn til koroptræden er jeg en rimelig berejst
mand, som på store scener har oplevet store korværker, store
dirigenter, stort publikum, ulasteligt diciplinerede korsange
re i strunk og næsten militant ind- og udmarch - korsangere,
som undervejs i koncerten viste minutiøs beherskelse af frase—
ringer, dynamik, indsatser og steminemæssig balance.

og så har jeg været med RYTMEKORET i forsamlingshuse, medbor
gerhuse, på plejehjem, på efterskole, hos psykisk handicappe
de, på værtshuse. Iført cowboybukser og kontrolleret kaos.

Og denne form for musikudfoldelse er ikke mindre væsentlig end
den førstnævnte. Den elitære korkunst er en dyb, bevægende
kunstnerisk oplevelse for udøvere og tilhørere — mens en hove—
vægt på sociale og kommunikative sider i et korarbejde berører
andre og ligeså væsentlige kvaliteter ved at beskæftige sig
med musik. Disse to aspekter udelukker ikke hinanden, men de
enkelte kor finder imellem disse yderpunkter deres særlige
“stil”.

Da jeg som korleder “overtog” RYTMEKORET, befandt det sig
klart i den side af viften, hvor den sociale side ved korar—
bejdet var kraftigst betonet. Korets længste koncert havde på
dette tidspunkt varet Ca. 20 minutter, og dets repertoire var
ikke stort - ej heller bredt med hensyn til musikalske genrer.

Men der var livskraft, sammenhold og en masse sangglæde.

I de år koret og jeg har været sammen, har vi på forskellig
vis ændret stil, repertoire og opførelsespraksis — og koret
har sikkert også i forhold til sit udgangspunkt ændret sin ke
mi. Prøveaftenerne er i takt med større stofmængde, andre mu
sikalske ambitiorer m.m. blevet anderledes til fortrydelse for
nogen og til glæde for andre. Det må være op til andre at vur
dere, hvor mange af de “gamle” kvaliteter, der er skyllet ud
med badevandet.

I det følgende har jeg valgt at se tilbage på enkelte af de
musikalske ting, som RYTMEKORET de seneste år har beskæftiget
sig med.
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Det ligger underforstået i vort navn, at vi genremæssigt ikke

kaster os over den klassiske musik. Vi søger vort repertoire i
hovedsagen indenfor den rytmiske musik af ældre og nyere dato

- en musikgenre, som i forhold til klassisk musik er fattig på

de store og længerevarende værker. Derfor har vore koncert-

programmer oftest været en slags musikalske pindemadder. Dette

forhold er der rådet bod på ved at samle pindemadderne i for

skellige kasser med hver sin overskrift.

Latinamerikanske sange: Sange arrangeret af Electo Silva —

Navidad Nuesta - julesange fra Cuba,
Mexico, Venezuela, Chile, Argentina.

Afrikanske sange: Sydafrikanske frihedssange fra hæfter
ne FREEDOM og AMANDLA, sange fra Tan
zania.

Negro Spirituals: Mange af klassikerne i arrangement af
bl.a. Jester Hairston og John Høybye.

Gospels: Operator, Sunshine in my soul, Lucky
01’ Sun, U2 - nr.: I still haven’t
found.

Jazz-suite: Go’ Jawten - Det var en lørdag Aften—
Fætter Mikkel.

Evert Taube: I min lille Hytte, Flickan i Havanna,
Så længe Skuden kan gå, Calle Schewen,
Nocturne.

Hits med bevægelse: Five Foot two, Sweet Sue.

Kordrama: En hjemmegående slår til.

Rock-Musik: Kim Larsen, Rugsted og Kreutzfeld, Eva
Langkow m.f 1.

Kor-Cabaret: Stor forestilling omtalt andetsteds i
skriftet.

Dette er kun en lille smagsprøve på repertoire der er indgået

i de sidste års programmer. Mange titler er udeladt, fordi det

ville føre for vidt at opregne dem alle her. Jeg kunne bl.a.

have fortsat med adskillige danske og nordiske melodier samt

ikke mindst opførelser af MISSA ROTNA og GABRIEL OG MARIA.

Det meste af korrnusikken har været akkompagneret af piano!—

bas/guitar/trommer — hvilket er i overensstemmelse med den

rytmiske musiks karakter. Dette efterlader et problem med hen

syn til korets træning i a capella sang - et forhold vi. i

øjeblikket prøver at råde bod på, hvor vi øver et par værker

fra den nyere danske kormusik.

Det har været nogle spændende år, præget af hårdt arbejde og

udvikling. Jeg ønsker koret til lykke med jubilæet, held og

lykke fremover og tåkker personligt for godt samarbejde og

samvær.

Frank Guldagger

I2.



Kan man høre et glimt

i øjet ?

_____

Kan man synge med ørerne?
Kan man mærke en

sang?... Hvordan kan man
være “i ro” i en hurtig
rytmisk sats, der samtidig
kræver energi?... “Slappe
af”, mens der kræves opti
mal ydelse? ... Ladé somom
det er pærenemt, når det i
virkeligheden er hundesvært
• . . .

I RYTMEKORET synger vi “med
inderlår”. Vi fornemmer vo—
kalkiangene som en “post—
kassesprække på højkant”,
vi flytter ‘e’—’æ’—’i’ og
‘y’erne væk fra drøbelen og
ud til tænderne, - vi lader
stemmerne “tage hinanden i
hånden”... osv..osv. Men
alt det står der ikke noget
om i AOF’s program, og det
er vist meget godt, for man
kunne godt vente en reakti
on som denne: “De er binde—
gale i RYTMEKORET, hopper
de også på tungen?”

Dertil kan vi kun svare:”—
Ja, dal jævnligt!”

Udover at føre et underligt
fagsprog benytter vi os og
så af afstraffelsespædago
gik. “I FÅR INGEN ØL! 1”,
gjalder det af og til ud o
ver Dyhrs Skole og omegn,
når RYTMEKORET ikke vil
makke ret! og det virker!
Straks høj nes koncentratio
nen, og man yder sit yp
perste, for øllen efter
korprøverne eller koncer
terne er meget vigtig! El
ler rettere: Samværet,
snakken, hyggen!

Hårdt presset af min venin
de besluttede jeg mig i
1988 for at synge i kor.
Flere argumenter havde talt
imod: “Havde ikke rigtig
tid”, “Forpligteride med
koncerter”, “Det tacer tid
at ‘komme ind’ i et kor”,
“Stemningen.. .“OSV. Men
selv om jeg første koraften
havde gjort mig usynlig
(bagerste række, yderst,
bagved en høj pige...) stod
der pludselig en kvinde fo
ran mig i pausen og sag
de:”Dav, hjertelig velkom
men. Vi plejer at mødes på
Teatercaféen bagefter. Pa’
med!”

Det var netop disse åbne
arme, imødekommenheden og
de gode vibrationer, som
gjorde mine betænkeligheder
til skamme. Jeg tog med -

tog imod! - og er siden
blevet meget involveret og
har gjort mig mange tanker
omkring korarbejdet. (hjæl
pedirigent de sidste par
år. red.)

0 ,
— v •.

•0O
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Tilbage til ølleni Nej:

samværet. Der skal være

‘plads til de fortrolige

snakker. Til vittigheden,

man ikke må brænde inde

med. Til et varmt smil

tværs gennem koret. Til et

lille nap i sidernandens

lår. Til kommentarer fra

herrene, når damerne “syn

ger med inderlår”. Til

glimtet i øjet! Der skal

glæde og vilje til. Og

krop! Hvorrnange» kdr kan

prale med at have piger,

der i lettere påklædning

tør svinge rumpen til rock—

numrene? Og mænd, der frej

digt går med på de nymodens

opvarmningspriflCipPer og

vrikker med på “Josephine

Baker...”?

Måske er vi lidt gale. Men

der er mening med galska

ben. For hvordan kan man y
de noget så personligt som

at synge, hvis ikke man fø-
ler sig godt tilpas? Det so

ciale aspekt er nødvendigt

i korarbejde. Men sagen,

hvorom det hele drejer sig

er dog endelig det faglige

arbejde, korsangen. Det

fælles produkt vi arbejder
sammen om at fremstille. De

fælles oplevelser, når en

koncert er gået godt, og

man føler at roserne er

velfortjente.

‘I

At fremstille musik og sang
er som at gå på line. En
balanceakt, der kræver dyb
koncentration og fornemmel
se af en absolut ‘her—og
nu- følelse’. Musik og sang
er kommunikation. Hvert e
neste stykke musik, man
udøver, hver sang, man
synger, er en fortælling i
sig selv, og har til formål
at røre, bevæge, gi’ en op
levelse. Derfor skal der
være kontakt til publikum.
Teaterfolk bruger vendingen
“At komme udover scenekan—
ten” - og for at nå til
dette niveau af overskud,
må mari lave et grundigt
stykke forarbej de.

At kunne sin stemme er ikke
nok, det er blot udgangs
punktet for derefter at
gøre det til musik - til
noget organisk, noget le
vende! Derfor skal vi ar
bejde med de underlige ud
tryk som “at synge med ø—
rerne”, at “fornemme kor
satsens eget væsen”. Vi
skal træne stemmebåndene,
så de kan yde, hvad de bli
ver bedt om. Vi skal danse,
bevæge os, for at blivè
frigjorte og få blodet til
at strømme i årerne. Vi
skal fremme følelsen af, at
hver enkelt korsanger er et
vigtigt tandhjul i den sto
re maskine, at ‘man er er
nødvendig del af helheden.



Vi er ikke professionelle
og stiler ikke imod det.
Men vi skal udvikle os,
vokse i kvalitet, lære ine
re, hele tiden i balance
med den gode stemning, hyg-
gen, snakken, samværet, øl-
let.

Vi er glade amatører, der
gør vores bedste. Og vi har
glimt i øjet, der kan høres
langt ud over scenekanten.

Lone G. Andersen

SKAL DER MALES ELLER TAPETSERES sÅ
RING TIL FAGMANDEN

______

Malermester

hIli TJ ,P Villy Christiansen

____

Valbyvej 26 4200 Slagelse



RYTMEKORET fra Slagelse er
et aktivt kor - på flere
fronter.

Det er også med til at åbne
grænserne. Ikke mindst mod
Øst. Her i forsommeren
(1989 red.) var det lokale
kor på en særdeles spænden
de visit i den tjekkiske
hovedstad Prag.

Vi havde i lang tid haft
lyst til at etablere en
kontakt til et kor i udlan—
det, og det lykkedes via et
medlem i koret at komme i
forbindelse med LAETITIA,
et neosymfonisk kammerkor i
Prag, som viste sig, ligesom
os meget interesserede i at
dyrke kormusik på tværs af
grænserne, og kort tid ef
ter indløb der en invitati—
on til at besøge dem.

tN y1W f$
gehe - md kkhe af Fmiek

• ifuldudfoWeixe i
haWen på NatioiusIsrniei i
Pra’

‘Rytmekoret fra Slagelse
åbnør grænsen moPrag

i46.



2. maj steg 40 kormedlenuner
og vores rytmegruppe på
bussen. I Gedser stillede
det svenske rejseselskab
fra bussen foran os op og
sang - de var på vej til
korstævne i Vesttyskland.
vi tog tråden op, og det
blev en hyggelig stund af
vekslende dansk og svensk
korniusik.

LAETITIAs gæstfrihed var
fantastisk. De havde sørget
for en fin indkvartering i
byens udkant, og lavede ar
rangementer for os i de
følgende dage. Bl.a. havde
de med meget besvær skaffet
billetter til os til LATER
NA MAGIKA, som er et mime-
teater, hvor man med fan
tastisk præcision har in
tegreret film, teater og
musik i en helhed der tryl
lebinder publikum.

Vi blev vist rundt i Prags
gamle bydel, så Sct. Vit
Katedralen, den jødiske by
del og synagoge og Natio
nalmuseet kiggede vi også
på udefra.

Nationalmuseet stiftede vi
nærmere bekendsskab med, da
vi skulle give koncert sam
men med LAETITIA i hallen.
LAETITIA leverede deres
program først, og det var
meget flot klassisk kormu
sik på et højt niveau. RYT
MEKORET var noget beklemte
ved om de kunne leve op til
sted og standard, men pub
likum var begejstret.

Efter koncerten mødtes vi
første gang med hele LAETI
TIA, og de viste sig at væ
re nogle utroligt søde og
festlige mennesker, og vi
faldt i hak med det samme
på trods af diverse sprog-
vanskeligheder. (Efter endt
fællesfest havde RYTMEKORET
ikke fået nok og fortsatte
på gangen på hotellet til
den lyse morgen! red.).

Den sidste aften var vi i—
gen sammen med hele LAETI—
TIA til middag på vores ho
tel. I aftenens løb var der
mere korsang og optræden af
korenes medlemmer. Et spon
tant opstået orkester jam
mede op til dans som afs
lutning på en særdeles vel
lykket tur!

Uddrag af Maj-Britt ärtik
kel i Lokal Nyt 21.06.89.

f\P4



Koncerten i Prag var nær
blevet aflyst p.g.a. for
sinkelser, som skyldtes,
Jens Frederiksen’s store
behov for hvidløgsspegepøl
ser.

DEN PØLSEELSKENDE BASSIST



TØRRE ‘MSK PÅ TJEKKISK

Murermester

Lasse Bjergø
Hjorthøjvej 31 - 4200 Slagelse - Tlf. 53 53 23 86

L9.

Vibeke F. irriterede køk
kenpersonalet på en restau
rant i Prag så meget, at de
truede hende med deres
største grydeslev. Skeen
fik Vibeke naturligvis til
tusket sig til evigt minde.

/f5EIII
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PARKERINGSPROBLEMER

Når gaderne i Prag bliver
for snævre p.g.a. afdøde
Skodaer, giver RYTMEKORET
ikke op. For at bussen kun
ne passere, måtte 5-6 stær
ke mænd ud og løfte Skodaen
bort. Vi troede nær vi hav
de mistet Frank da han
pludselig forsvandt under
bussen, men heldigvis duk
kede han helskindet op i
gen.



LAETITIA HOS OS
29.07.89

30.07.89

31.07.89

01.08.89

02.08.89

03 .08.89

04 . 08. 89

05.08.89

06. 08 . 89

07.08.89

08. 08 . 89

09.08.89

10.08.89

11.08.89

AKTIVITET DAG
RYTMEKORET var klar til
at modtage LAETITIA på
Flakkebjerg Efterskole.
Vi ventede forgæves
p.g.a. bussammenbrud i
Tyskland.
Tjekkerne ankom kl. 8.30

Slagelse sight-seeing.
OBS viste rundt og gav
frokost i cafeteriet.
Uni Rasmussen fra Sla
gelse Kommune viste
rundt i byen.
MD-Foods gav rundvis
ning og frokost med
srnagsprøver på mejeri
ets produkter.
Udflugt til Lejre
og besøg hos Solveig.
Jan Nielsen fra Tek
nisk Skole’s Levneds—
middelafdeling sørgede
for rundvisning og fro
kost.
Planlagt sejltur aflyst
p.g.a. vejret. Sports-
aktiviteter i Tårnborg
hallen.
Besøg på Trelleborg

Sejltur til Agersø.
Lone havde hyret 5 bå
de. De trætte tjekker
blev afleveret på Vestre
Skole til privat indkvar
tering.
Hos værterne.

Afgang til København.
Indkvartering på Skov
tofte Seminarium.
Strøgtur og kanalrund
fart. Skiltes i Tivoli.
Fri til brug af 3-dages
Copenhagen Card.
På Louisiana.
I Helsingør med besøg
på Kronborg.
På egen hånd i København

Over Roskilde hjem til
Slagelse.

AKTIVITET AFTEN
Godawfesten gik’i vasken

Orienterende møde om pla
nerne for besøget.
Fri til hygge.

Koncert i en stuvende fuld
Sct. Peders Kirke.

Friaften.

Koncert i Sct. Bendts Kir—
ke.

Friaften.

Grill-fest hos Kenneth og
Marianne i Drøsselbjerg.
Thomas og Per grillede 2
hele lam.
Hos private værter.

Koncert i Herlufsholm
Kirke.
Fri - undtagen for Frank,
Morten og Marianne som
var madhold på seminariet.

På Bakken, hvor vi miste
de Ivana, som heldigvis
kom hjem i god behold.
Koncert i Tivoli med
Manhattan Transfer.
Farvel-fest på Vestre
Skole.
Afgang kl. 1.30 for at nå
færgen kl. 2.40.

Zo.
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MADHOLDS PROBLEMER

2

Honzas briller blev bes
diget under et af Usrab
uheld. Da han ikke kunne
noderne uden, betalte
Kurser reparationen,
Gunnar V. klarede med
nets hast inden første k
cert.

SPISEUNDERVISNING

Frokost i OBS Cafeteriet
Tjekkerne havde aldrig o
levet en bagt kartoffel f
og måtte have undervisniri
i at spise dem. Til gengæl
kastede de sig over de
lækre salatdressng.

Latteranfald på MD—Foods o
ver appelsinrytter på smø
rebrød med flæskesteg.

NYPORT ARKADEN • 4200 SLAGELSE • TLF 03 5;

Birthe Søhuus, Vibeke F. og
Birgit H-J ville hjælpe med
at skrælle kartofler i kæl
deren på den ældgamle, men
yderst effektive kartof
feiskrællemaskine. De havde
lært proceduren med at sæt
te vandsiange til, tænde og
hælde kartofler i foroven —

sætte en spand under “uhy
ret” til nyskrællede kar
tofler. Der var afløb i
gulvet, men uden rist. De
havde åbenbart fået hældt
for mange kartofler i på én
gang, for pludselig gav
kartoffelskrælleren sig til
at danse tam-tam henover
gulvet, væk fra spanden.
Den stoppede lige over af
løbet, og samtlige kartof
ler forsvandt nyskrællede
ned i dybet. Dette medførte
magtesløshed p.g.a. lat
terkramper, men Birthe fik
slukket for skrælleren,
smøget ærmerne op og frem
draget kartoflerne af det
ildelugtende kloakslam. Det
var de sidste kartofler, så
de skyllede dem godt og
holdt mund - indtil nu

SIXPENCE
VESTSJÆLLANDSCENTRET

!.4200 SLAGELSE TELEFON 53 52 64 04

Efter rundvisning i OBS gav
Sixpence en fadøl, som
tj ekkerne takkede for med
en drikkevise - 8 stemmig
naturligvis! Senere blev de
forkælede med sandwiches og
sodavand både til ekskursion
og til hjenirej sen.

22-



RYTMEKORET i Slagelse har
efterhånden gjort det til
en fast tradition at holde
en hyggelig koncert Store
Bededagsaften i KRABASKENs
lokaler - med fællessang,—
varme hveder etc.....

A
1”AV rt»

Vj.’Q.. b”.r o 01 o
—

LOKAL NYT 16.05.1990:

Vi spiller på musikinstru
menter fra:

•fTy22LtZderes
muslkhandler

Bredegade 4 4200 Slagelse tlf 528050

Parkering i Rosengården

23.



På RYTMEKORETs generalfor
samling i efteråret 1989 e
nedes vi om at forsøge at
træde ud over korets norma
le rammer og stable en kor—
cabaret på benene. Udgangs
punktet var meget åbent,
og der blev opsat en post
kasse i øvelokalet til
forslag om tema for cabare—
en og andre idéer. Der ind—
kom da også forskellige
forslag. Et øns}r:’ var, at
det skulle omhandie kvin
der, hvilket jo er et glim
rende emne, det gav bare et
problem: Hvad skulle vi så
stille c med basserne?

Eiret forslag g’ikpå
“Café det røde Hjerte” og
udfra dette udsprang idéen
om i cafémiljø at lave en
Danmarkscabaret. Der blev
nedsat en styringsgruppe
til at samle trådene og
dernæst arbejdsgrupper, som
skulle arbejde med de for
skellige praktiske opgaver,
f.eks. samle materiale til
plancher og plakatsøjler,
lave kostumer, bånd, lys
billeder, PR m.m.

ret vanskeligt.i
starten og temmlig Uhånd
gribeligt, fordi cabareen
stadig kun eksisterede på
et meget abstrakt plan; men
da tekst- og sangmateriale
lå klart, gav det straks et
bedre overblik. Der var dog
stadig mange løse ender at
tage fat på, og som det så
ofte sker, når man skal
prøve noget nyt, oplevede
koret en plateaufase, hvor
vi havde følelsen af at stå
i stampe. Det ville ikke
hænge sammen. Samtidig hav
de vi en tidsfaktor over
hovedet, det hele skulle
være klappet og klart til
Store Bededag, hvor cabare
en skulle have sin ilddåb
på KRABASKEN.

Vi kom igennem “fødsels
vanskelighederne” og en
lørdag eftermiddag, hvor vi
holdt arbejdsdag på lind-

Koret blev skuespillere.

24.



holm soc.pæd. seminarium,
oplevede vi hvordan pusle-i
spillet pludselig faldt på
plads. Det blev til en hel
hed - det var fantastisk,
og vi havde nu for alvor
blod på tanden.

At lave korcabaret stiller
unægtelig nogle anderledes
krav til kormedlemmerne, og
det krævede mange solister,
som ikke før havde optrådt
solo. Ja, der blev over
skredet nogle grænser!
Pludselig kunne man se mær
keligt klædte korister dan
se rundt og foretage sig de
særeste ting, og det bedste
af det hele var, at alle så
ud til at kunne lide det.

Jo, der var glimt i øjet på
RYTMEKORET, ikke mindst hos
mændene når de sang Evelyn
til en flot lettere afklædt
pige!

25.



Det var en MEGET god ople
velse for koret, ikke
mindst fordi vi havde pub
likum med os. Hele 3 afte
ner var planlagt på KRABAS
KEN. Vi fik meget flot pub
likumstilslutning alle 3
aftener og mange positive
tilkendegivelser. Lgen i
koret var vist i tvivl om,
at det havde været besværet
værd.

Cabareen blev opført på
Flindholm soc.pæd. minari
um et par uger “efter. Der
blev vi “bakket op” af Ebbe
Kløvedal Reich, som talte
om danskheden.

I efteråret 91 blev cabare
en opført 2 gange yderlige
re. Først på KORSØR MEDBOR
GERHUS for fulde huse, der
næst på FREDERIKSBERG SKOLE
i Sorø.

RYTMEKORET har ikke en fly
cabaret i støbeskeen, men
det er da ikke helt fjernt,
at vi griber idéen igen på
et senere tidspunkt.

Maj-Britt Nielsen

kor-drama
Niels og Rud fra KRABASKEN
er søde og hjælpsomme, men
noget direkte! Larmer det
virkelig sÅ meget, når vi i
RYTMEKORET skal ud og ind
fra en scene?

26.



På Børnegården 17.5.1990

Fr S. Olsen. Bredegade 12. 4200 Slacjelse. Tlf. 535241 48. Giro 4492722. Biltif. 3053 1258.
Ruko.service
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år man er medlem af RYTME-
KORET, gælder det ikke al
tid bare om at kunne synge.
Inden man får set sig om,
har man fået rodet sig ind
i alskens projekter, der
mange gange ikk har spor
med sang at gøre.

Til vores generalforsamling
i 1988 kom jeg med det van
vittige forslag, at som
hjælp til finansiering af
vores Pragtur, skulle vi
afholde et loppemarked. På
det tidspunkt havde jeg in
gen anelse om, hvad det in
debar, men tænkte, at når
andre kunne, kunne vi vel
også, og jeg kunne afse en
garage til effekter.

Vi gik igang og fik nedsat
et “Loppemarkedsudvalg” på
8 mennesker, der tog sig af
PR, transport og indsamling
samt tilladelse hos politi
et. Efterhånden blev resten
af koret involveret i pro
jektet. Der gik ikke lang
tid før det viste sig, at
min garage var alt for lil
le, når man åbnede porten
væltede tingene ud. Men
Jørgens far sagde ja til at
låne os en 300 m2 stor han
gar i Blæsinge. Den blev
også fyldt godt op.

Vi havde mange sjove ople
velser, når vi var rundt
at hente ting. Bl.a. i en
nedlagt svinestald uden
lys, og vi kom i nattens
mulm og mørke og måtte fam
le os frem ved hjælp af ne
falygter. Der havde boet
nogle katte i møblerne, som
havde en temmelig ram lugt.
En storm- og regnfuld aften
var Jørgen og jg et sted,

hvor der skulle hentes nog
le rustne jernkolosser, som
viste sig at være en skibs-
motor og en pumpe, og som
vejede et ton hver.

Aftenen og natten før bp
pernarkedet skulle afholdes,
samledes vi Ca. 10 menneske
og 3 biler (Thomas, Jørgens
og Ullas) og kørte adskil
lige vognlæs til skolegår
den på Vestre Skole. Kl.
7.00 næste morgen var vi på
tæerne igen, og fik et
mindre chok, da vi så hvor
meget, vi havde fået samlet
sammen.

Allerede kl. 9.00 stod der
Ca. 200 mennesker og rev i
porten, og da vi åbnede kl.
10.00 myldrede det ind. Kl.
13.00 optrådte koret. Kl.
15.30 begyndte det at reg
ne, og 10 minutter efter
var skolegården totalt ryd
det, og vi var dødtrætte og
beskidte; men korkassen
blev 6.900 kr. rigere. Ydun
Forsamlingshus skulle have
loppemarked dagen efter, så
vi forærede dem resten af
vores effekter.

Mine oplevelser i RYTMEKO
RET har været mange og ri
ge, og jeg kunne sagtens
fortsætte mange sider end
nu. En sidste ting jeg vil
fremhæve, er vores kamme
ratskab i koret. Uden det
ville de ting vi har fore
taget os i tidens løb ikke
kunne fungere. Man går al
tid glad hjem efter kor
torsdag aften, og jeg håber
at komme til det mange år
endnu.

Birgit Holst—Jensen
p.t. bestyrelsesmedlem

NÅR LOPPERNE GØER......

28.
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BLI KKENSIER
OG INGENIØR Jore1ningApS

STRANDVEJEN 16 4200 SLAGELSE TLF. 03 52 59 85 — TLF. 03 52 1803

DE MØDTES TIL SØNDAGENS AL-
SANG PÅ FREDERIKSHØJ....



Da vi i sin tid skiftede navn fra SLAGELSE RYTMISKE KOR tilRYTMEKORET var mange andre navne på valg. F.eks. Franks forslag NING—NU KORET. Han mente, at een sang, som koret kan, er:“Skal vi på beværtNlNG NU?”.
Bevis for dette sås tydeligt, da vi blev enige om at pladsenpå Vestre Skole var blevetfor trang. Ingen alternativer duedefør Valdemarssalen på Dyhrs Skole. Argumenter: God plads ogakkustik og samme afstand til Teatercaféen.

Johnny på Teatercafden støttede os med gratis fadøl til tjek—kerne under deres besøg. Ikke alle nænnede at indløse dereskort, men enkelte måtte. F.eks. Milan som henrykt fortalteTonda, at der er fotoceller på mændenes toilet. Tonda foer derud, troede at teknikken også sørgede for lys, faldt overdørtrinnet og - tændte fotocellerne!

3c’.



SLAGELSEPRISEN

Lokal Nyt 12.12.90

RYTMEKORET PÅ PLEJEHJEM

Birthe Søhuus modtager p
SLAGELSE RYTMISKE KORS veg
ne Handelsbankens Slagels
Pris, som blev uddelt til
kor d.1.7.l986.

Et af de skrappe slagelse
anske kor, RYTMEKORET, glæ
dede sidste torsdag aften
de ældre på plejehjemmet
Elmelunden i Slagelse ved
dels at give koncert for

synge adskillige julesalmer /2 ! TI ‘‘

beboere og personale, dels

og -sange sammen med dem.

3L.



“KAJ” ALIAS BENNY

Benny har i årenes løb væ
ret ansvarlig for adkillige
festlige indslag i RYTMEKO
RET. F. eks. morgenvækning
på Als, optræden p slap
line og mange lejligheds—
sange. Her et enkelt vers
fra julen 1989:
Jeg vil ej benægte at
nogle synes det er pjat.
Men vort sammenhold er
gjort
af en masse, som’er stort.
Kærlighed til sang og spil
det er det vi alle vil.

j

Sv. Aa. Nielsen AIS
Aut. El-installatør

Hestemøllestræde2 4200 Slagelse

TLF. 53 52 19 10

JØRGEN LANG HUSKER:

Vi sang engang i Antvor
skovhallen. En stor fin
koncert med bassist og det
hele. Niels Strandbygaard
havde ladet skinne igennem,
at han fulgte noderne. Ben—
fly derimod holdt sig til
sit gehør. Ved prøven før
koncerten blev Benny ved
med at holde sig op ad Ni
els, indtil denne irriteret
udbrød: “Så vig dog fra
mig! Jeg kan ikke synge,
når du hele’ tiden står op
ad mig og synger forkert.”
“Jamen,” sagde penny, “det
er fordi du jo kan noderne,
og derfor er god at holde
dig til.” Vi lå flade af
grin og fik da også en god
koncert med humør og fuld
energiudladning.

32.



LOKALNYT 13.12.89

ROSEN BODEGA’s 12 års fød
selsdag blev fejret med ma
nér. En veloplagt kunstma
ler Peter Omann præsentere
de på bodegaen årets bille
de 1990, f1ankert af ROSEN
BODEGA’s ejere Palle Niko
laj sen og Svend Beehmann.
SLAGELSE RYTMEKOR blev til
delt ROSEN PRISEN 1989. Det
gladë kor brød spontant ud
i sang og underholdt bode—
gaens gæster. Beløbet på
1.500 kr. skal anvendes til
korets rejseaktiviteter. På
billedet udenfor ROSEN BO
DEGA takker de fremmødte
kormedlemmer bodegaens eje
re for beløbet.

Rosen Bodega uddelte også gratis fadøl til tjekkerne, som blevdelvis indløst, delvis brugt som souvenir.

Alle du kender kommer på Rosen

\ \

3aon
bobca

ROSENGADE 5
4200 SLAGELSE• TLF. 03528407
S6’] NQO E5E 5 EFT 05 5
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Rytmisk
ROMANCE

Jolly good show!
Heather og Rud skal giftes
i Sct. Peders Kirke den
18.08.90 kl. 15.00. Vi øn
sker jer god vind. Hold
takt og tone.
Kærlig hilsen
RYTMEKORET!

Finderup kirke
i vibrationer
Sjældent. Altfor sjældent
samles 200 mennesker i Fin
derup Kirke. Søndag aften
var en undtagelse, der sat
te Finderup Kirke i bogsta
veligste forstand i vibra
tioner.

Kyndel misse
RYTMEKORET fra SlagelsE
“snød” os for den traditio
nelle julekoncert sidste ål:.
men rådede i udstrakt
grad bod på “snyderiet” d
de forleden gav en meget
smuk koncert i anledning at
kyndelinisse - den middelal
derlige lysfest. Koncerter
fandt sted i en stuvendE
fuld Sct. Peders Kirke.

Jgenyt 10.02.90:

Selv sognepræst “Johs. Lar
sen kom til at vippe med
tæerne til SLAGELSE RYTME
KOR’s velsynkoperede udfol
delser

Under cand.pæd.
daggers ledelse
koret en kaskade
og breaks

Frank u1-
swingede

af rytmer

Tilhørerne svælgede i musi
kalsk velvære, blev ført og
båret af usynlige arme i en
dans af glæde og den tåge
de, salige, bevidsthed on
at være partikel i Gud’s
store univers.

Sjæll. Tid. 08 • 06.88:
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Den bedste bid
af din tid...

TI

Fritldsskolen Slagelse. østre Skole Skovsøgade 10. 4200 Slagelse Tlf. 53 52 23 82
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Guf for kor-elskere

Rytmekor med »krummer« i

Kyndelmisse

Bededags-hygge
med rytmekor

Relch og
Rytmekor
med på
Hlndholm
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