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Først vil jeg ønske jer alle sammen et godt nytår med en stor tak for det år der er gået. 
 
Og det var jo en godt år for Glostrup Sangforenings Mandskor. Vi gennemførte to 
store projekter, opgaver som ingen andre mandskor i Danmark har kastet sig ud i, og 
for begge projekters vedkommende med stor succes. 
 
Mandskor-symposiet i juni måned gav med de tre dages koncentreret arbejde 
inspiration til det videre arbejde i lang tid fremover. Med de to dygtige dirigenter, 
Phillip Faber og Robert Sund, som krumtappen i projektet, fik alle deltagerne en stor 
oplevelse. Karin Thulemark som igangsætter og stemmepædagog gav os 
stemmetræning og indføring i hvordan vi med simple øvelser kan blive bedre med 
rigtig opvarmning og vejrtrækning. Den store kulmination med koncerten i 
Københavns Domkirke med symfoniorkester, solist fra Det kgl. Teater og med 
veloplagte dirigenter på podiet, gik rigtig, rigtig fint. De inviterede kor har 
efterfølgende takket for arrangementet, og næsten alle cd-indspilningerne fra 
koncerten er solgt. Økonomisk kom vi gennem projektet med et underskud som blev 
dækket af Glostrup kommune.  
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6´th World Competition og Choir Festival i Shaoxing i Kina  var vores andet store 
projekt. Selvom det var langt væk at rejse for at optræde, var der god stemning på hele 
turen. I det meget fremmedartede Kina oplevede vi et verdensarrangement af 
dimensioner, et arrangement vi aldrig før har oplevet. 20.000 sangere fra hele verden 
deltog i de 10 dage hvor vi var med, - store shows, alvorlig og koncentreret sang ved 
konkurrencerne og en glæde og en begejstring, da man fik resultatet, - en stor 
sølvmedalje for vores vedkommende. Jeg er sikker på at alle havde en god rejse og en 
stor oplevelse i Shaoxing, Kina. 
 

 
 
Og nu står vi overfor nye udfordringer. 
 
Til sommer må vi desværre sige farvel til vores dirigent gennem 6½ år, Phillip Faber. 
Phillip ønsker at koncentrere sig om sine studier som dirigent i udlandet, i Berlin, og 
vi annoncerer derfor efter en ny dirigent, som kan føre os videre fra det niveau, Phillip 
efterlader os på.  
 
Det er ikke nogen umulig opgave. Vi har allerede to interesserede som skal prøve 
koret i løbet af vinteren, og inden 1. maj vil vi træffe en beslutning om hvem der skal 
fortsætte som dirigent for Glostrup Sangforenings Mandskor. 
 
Efter mange år i ørkenen har vi efter organistskiftet i Glostrup Sogn fået genoprettet 
det gode forhold til kirkerne i Glostrup. Det er dejligt at opleve en fælles glæde ved at 
kunne hjælpe og støtte hinanden. Der er aftalt koncert d. 20. marts i Glostrup Kirke og 
en gentagelse af vores forårskoncert på Ny Carlsberg Glyptotek (15.maj. 2011, kl. 
14:30) i Østervangkirken d. 29. maj 2011 kl. 16.00. 
 
Men inden da afholdes den traditionelle Vestegnens Kortræf søndag den 6. marts 
2011, kl. 14.00 i Nordvangskolens Aula. Som sædvanligt kommer der kor fra 
Vallensbæk, Brøndby, Albertslund og tre kor fra Glostrup. Altid hyggeligt at møde 
andre kor og at lade sig inspirere. 
 
Vores krønike er nu blevet opdateret. En gruppe af tidligere sangere, Kurt Nielsen, 
Sørn Haagen og Jørn Laursen har med vores tovholder Jørgen Andersen, været i 
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arkiverne, læst, skrevet og redigeret vores historie fra 100 års jubilæet og frem til i 
dag. Denne krønike vil blive udgivet som små hæfter over de næste 2 år og vil senere 
blive udlagt på vores hjemmeside ligesom 100-års historien er det i dag. 
 
Vores hjemmeside, www.GS-Mandskor.dk,  fungere fint og giver vore sangere alle de 
informationer der skal til for at koret kan fungere optimalt. Koncertprogram, historie 
osv. er der, og her kan I også holde jer orienteret. Sangerne har adgang til Intraweb-
siderne hvor alle noderne ligger og hvor MP3-filerne til øvebrug også er. 
 
På vores hjemmeside vil bestyrelsens beretning for 2010 også blive lagt ud. Den vil 
være tilgængelig den 16. januar 2011, cirka 14 dage før vores ordinære 
generalforsamling den 28. januar 2011 på Leragergaard. 
 
Idet jeg håber at se jer alle til vores arrangementer i 2011 ønskes I alle et 
 
Godt Nytår 
 
 
Hans Lindberg 
Glostrup Sangforening af 1883 
Formand 

 
 


