
Forårskoncert i
befrielsens tegn
Korsang og

brassbandmusik på 4.
maj-aftenen

HORSENS -
Håndværker & Industriforenin-
gens Sangkor og Tonet-
ta Brass Band har tors-
dag kl. 19.30

forårskoncertiHåndværkerforeningen, Allégade 16.

Aftenen er naturligt nok
prget af, at netop den 4.
maj er 50-året for Dan-
marks befrielse.

Musikalsk giver det sig
bl.a. udslag i, at " Det haver
så nyligen regnet" og "En
lærke letted« er valgt som
fllessange. Desuden spil-
ler Tonetta Brass Band
"Danmarks Frihedssang"
og " Prins Jørgens March"
- også kendt som  "Trum-

pet Voluntary" - der under
krigen var kendingsmelodi
for de danske udsendelser
fra BBC i London.

- Og, siger Henning
Nielsen, formand for
Håndværker & Industri-
foreningens Sangkor, vi
synger bl.a. soldater-koret
fra »Faust«, som med lini-
erne "Våbnene skal gem-
mes / og sorgerne glem-
mes« også handler om, at
vi ikke mere skal have
krig.

Ud over brassband-mu-
sikken og kor-sangen er
der solosang med to lokale
solister, nemlig sopranen
Kirsten Boye og barytonen
Peer Ødegaard.

Til Red Barnet
En billet til koncerten

koster 30 kr. De penge,
som pa denne led kommer
ind, gar ubeskåret til Red

Barnets lokalkomité.
De to sidste ar har det

lokale børnearbejde også
Met støtte. Sidste år blev
det til 4700 kr.

I år er billetsalget kom-
met ekstra godt fra start.
Sparbank Vest har nemlig
købt 100 billetter. De ud-
deles fra bankens lokaler
pa Søndergade 13 til lokale
pensionister. Det sker ef-
ter devisen, at de 100, som
kommer først, far de gratis
billetter.

I øvrigt er aftenen pa
mange måder prget af
runde tal. Også Red Bar-
net har i år 50 års jubi-
lum, og Horsens kom i
august 1945 til som den
første lokalkomité i pro-
vinsen.

Og så kan Tonetta Brass
Band i øvrigt fejre sit 25
års jubilæum i år. (ch-r)


	Page 1

