Håndværker- og Industriforeningens Sangkor og blæseorkestret „Nord for Alperne" giver nytårskoncert Hellig The
Kongers aften - den 6. januar 1999. (Foto: Lars Juul)

Musikalsk nytårs-tradition

KLUB FOLKEBLADET

Blæsere og kor
tager hul
pa det nye år
HORSENS - En tradition kan vi vel rolig kalde Nytårskoncerten
med blæseorkestret
„Nord for Alperne" og
Håndværker- og Industriforeningens Sangkor.
Koncerten finder sted
den 6. januar kl. 19.30 på
Horsens Ny Teater.
Nytårskoncerten er en
alsidig blanding af kor- og
fællessang og orkesternumre.
Blandt fllessangene er
igen den smukke Horsenssang og bl.a. Van- velkommen Herrens år og Skuld
gammel venskaw rejn forgo.
Dirigenten for
Håndværker- og Industriforeningens sangkor er Torry
Christensen og blandt korets sange er så forskellige
stykker som We shall over
come, Der er et yndigt
Land og Loreley.
Koret som i daglig tale
kaldes H.I.S. blev stiftet i
1850 og har siden 1855
haft til huse i
Håndvrkerforeningen på Alléga

de. H.I.S er stedet hvor
mænd - uanset rang og alder - dyrker flerstemmig
sang. Repertoiret spænder
vidt fra kirkemusik over
fædrelandssange til swing.
Der er øveaften er hver
mandag, og her modes
næsten alle 40 sangere
hver gang.
Det 36 „mand" store orkester „Nord for Alperne"
er et traditionelt harmoniorkester, der består af
bade messing- og træblæserinstrumenter og
selv-følgelig slagtøj. Orkestret
over også en gang om ugen,
og for dem er det ligeså stor
en glide at modes.
Dirigenten for orkestret
er Jens Peter Frederiksen
og „Nord for Alperne" s musik til Nytårskoncerten er
bl.a. Trompeters Lullaby,
Annen Polka og Can Can.
Konferencier er som de
foregående r Jan W.
Christensen, der med lune
og underfundighed binder
musikken sammen.
- Det er 3. gang, vi afholder koncerten, og atter i r
håber vi på et store overskud, siger Finn Refsgaard, „Nord for Alperne".
- Overskuddet går nemlig til godgørende formål.
Det første r fik Foreningen Sind del i vores overskud, sidste r var det Horsens Krisecenter på Sundvej, der fik 10.000 kr. til
hjælp til legetøj og lign. til
husets born. Altid steder
hvor det kan komme born
og unge til gode, slutter
Finn Refsgaard. (kis)
Klubbilletter til
Nytårskoncerten den 6. januar kan lobes hos Ekspeditionen,
Sønderga-47.Klubpis0kr
(normalpris 50 kr).

