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Kære Venner af Glostrup Sangforening. 
 
Med det nye års start fik Glostrup Mandskor ny dirigent, Ole Jørgensen. Ole er uddannet på Det kongelige 
danske Musikkonservatorium og arbejder som korleder for to kor foruden GS. 
Ole er desuden musiker og har været dirigent for et jazz orkester tidligere. 
Ole blev anbefalet GS af vores nu fratrådte dirigent Phillip Faber. 
Vi har nu haft Ole i snart 2 måneder og det tegner rigtigt godt og jeg er sikker på at vi vil få stor glæde af 
hinanden. 
Som I ved fra vores årsberetning var året 2011 lidt turbulent, da vi skiftede dirigent to gange og som gav GS 
et stort underskud, som vi dog klarede, fordi vi i de tidligere år havde haft pæne overskud. 
Året generalforsamling i januar måned forløb uden de store diskussioner eller uenigheder. Bestyrelsen blev 
genvalgt og arbejder nu videre med årets koncerter og arrangementer. 
 
Vi havde et par projekter i støbeskeen men som vi var nød til at aflyse. For det første fordi de økonomisk 
ikke kunne løbe rundt og fordi koret på det tidspunkt ikke havde den fornødne sanglige kvalitet. 
Vores nye dirigent arbejder derfor målrettet efter at få kvaliteten sat så højt som det er os muligt. Vi mener 
selv det vil lykkes, men døm selv. 
 
Vi har allerede d. 4. marts. 2012, kl. 14:00 vores første koncert i dette år. Vestegnens Kortræf er en årlig 
tilbagevendende begivenhed som atter i år finder sted i Nordvangskolens Aula. Medvirkende kor er som 
sædvanligt Albertslundkoret, Vallensbæk Koret, Vox Hospitalis (som også er værter i 2012), Glostrup 
Musikor, Brøndbykoret og Glostrup Mandskor. Desuden medvirker et gæstekor udvalgt af arrangørerne. 
 
Senere, d. 18 marts 2012, kl. 12:30 har "Musik Netværket i Glostrup" musikkoncerter i Glostrup Kirke og 
Glostrup Biograf.  
Musik Netværket er en sammenslutning af flere musiske foreninger i Glostrup, nemlig Glostrup Byorkester, 
Visens Venner i Glostrup, Glostrup Gospelkor, Glostrup Musikor, Glostrup Sogns Børnekor ved 
Organisterne i Glostrup Sogns kirker - Jannik Hansen og Karen Margrethe Olsen samt Glostrup Mandskor.  
Ideen med koncerten, som begynder kl. 12:30 i Glostrup Kirke og slutter i Glostrup Bio kl. 16:30 med 
Glostrup Gospel er at vise musikkens mangfoldighed i Glostrup Kommune. I alt 4 timers koncert i Glostrup. 
Glostrup Kommune støtter koncerten økonomisk. 
 
Årets koncert i Østervang Kirke er søndag d. 13. maj 2012, kl. 16:00, hvor GS optræder sammen med 
Glostrup Sogns Børnekor. 
 
Forårskoncerten på Ny Carlsberg Glyptotek afholdes søndag d. 10. juni 2012, kl. 14:30. Vi håber atter i år at 
kunne give vores publikum en flot koncert i smukke omgivelser. 
 
Fredag d. 15. juni medvirker vi som traditionen foreskriver med at fejre Danmarks Samfundets højtidelighed 
i Holmens Kirke ved overrækkelsen af flag (Valdemarsdag). Højtideligheden i kirke begynder kl. 19:30. 
 
Alle koncerter er gratis. 
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I gennem mere end 40 år har vores æresmedlemmer Jonna og Svend Erik Nielsen lavet først båndoptagelser 
senere CD optagelser med GS mandskor.  
I mange år var det Københavns Båndamatører der lagde navn til men i de senere år, efter foreningens 
nedlæggelse, blev dette arbejde alene udført af Jonna og Svend Erik.  
Deres arkiv rummer mange hundrede timers musik og for at bevare lidt af GS historie har vi udvalgt numre 
på 3 Cd'er som vil blive produceret i de kommende måneder. 
Prisen for alle 3 Cd'er er 100,00 kr. 
 
Der er mange af vores venner der ønsker at kunne få adgang til vores inter-web side via vores hjemmeside. 
Vi har intet imod at interesserede får denne mulighed, blot ønsker vi at dem der får adgang værner om disse 
siders fortrolighed. 
Dersom I ønsker denne adgang sendes en mail via GS-mandskors hjemmeside til Jan Friberg Knudsen. 
 
 
Jeg tillader at vedlægges åres kontingentopkrævning for passive medlemmer af Glostrup Sangforening. 
Kontingentet er som de foregående 15 år, 1/12 af undervisningsgebyret oprundet til 135,00 kr./ år. 
 
Velkommen til vores koncerter. 
 
Mange hilsner 
Hans Lindberg 
GS formand 
 
 
 
 
 
 


