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Sept. 2018: Privat foto fra Sct. Bendts Kirke, ved Ringstedkorets 75-års jubilæumskoncert i Ringsted.

Afsked med Bjørn Monberg
Ringstedkorets dirigent i 14 år (2004-2018)
Med fuldt hus i Sct. Bendts Kirke fejrede Ringstedkoret deres 75-års jubilæum i sept. 2018, med en
succesrig jubilæumskoncert. Sammen med koret stod Bjørn Monberg for den musikalske planlægning af
repertoiret. Valget faldt på en klassisk og en dansk del, hvor koncerten startede med Franz Schuberts
Messe i G-dur for kor, solister og orkester, med Bjørn som dirigent. Bjørn havde også indstuderet den
danske afdeling, som bestod af et medley fra ”Mød mig på Cassiopeia”, Normann-Andersens folkekære
filmmusical fra 1951.
Sangene fra filmen var arrangeret for kor af Max Sydendal, tidligere dirigent for Ringstedkoret (1984-97),
som glædede Ringstedkoret ved at deltage ved jubilæumskoncerten som gæstedirigent af sangværket.
Således blev tråden knyttet frem til korets 75-års jubilæum, den sidste koncert i Ringsted med Bjørn som
Ringstedkorets dirigent.
Som dirigent for Ringstedkoret har Bjørn i alle årene inspireret med et varieret repertoire, og han mestrede
både det krævende klassiske stof og de mere lette, om muligt endnu mere krævende - genrer, musicals og
sange fra den nordiske sangskat.
I kraft af Bjørn Monbergs daglige virke som musikskoleleder på Odsherred Musikskole og hans gode
kontakter til dansk musikliv, nød Ringstedkoret det privilegium at arbejde sammen med dygtige solister og
musikere til korets koncerter. Ringstedkoret har desuden på initiativ af Bjørn Monberg deltaget i større
produktioner sammen med andre kor, senest opførelsen af Carmina Burana sammen med Hundigekoret i
foråret 2018.
For Ringstedkoret var Bjørn Monberg, lige til det sidste slag med dirigentstokken, en dygtig tilrettelægger
af alle korets musikalske aktiviteter, inkl. korrejserne. Koret fik d. 8. dec. 2018 takket Bjørn for de 14 gode
år i Odsherreds Musikskoles lokaler ved en hyggelig juleafslutning efter Messias-koncerten i Nykøbing Sj.
Kirke – i øvrigt en jævnligt tilbagevendende lokal begivenhed, som Bjørn har stået for siden 2011, med stor
publikumssucces og popularitet, ikke mindst iblandt utallige korsangere fra det meste af Sjælland.
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Dec. 2014: Privatfoto fra Messias-koncert i Nyk. Sj. Kirke.
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