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Messias

irR.4'J'$ttiUfi4: 6.
december opføres
Håndels »Messi-
as« for kæmpekor,
orkester og soiister
i Nykøbing Si. Kirke.
Lørdag var der store
prøvedag i kirken.

NYKøBING: - I skal være helt
op pa råspidserne med det
samme. Ligesom når man
tænderpå en kontakt.

Bjørn ]Ionberg, leder af
Odsherrecl N.{usikskole og
dirigent. var 1ørdagen igen-
nem indpisker og organi-
sator i N1'købing Sj. Kirke,
hror op r11od 90 amatør.kor-
sangere fra dei meste af
\-ests-jælland var samlet
i et kæmpekor ril 6n af de
sidste prøver på Håndels
pragi-oratorium »Messi-
es,i. Der er premiere på det
monumentale, rvtmisk bøl-
gende brus af et korværk 6.

december.
ljet slial lyde som 10.000

engle, der er helt vllde af
glzede. associerede Bjøru
Nlonberg og slog taktslagene
tii 6n af de ahsolutte Hån-
de1-ørehængere - riGlory to
God in the highest«.

»Messias« tager udgangs-
punkt i historien on1 Jesus
- profetierne, fødsel, død og
opstandelse, visionen om
genkomsten på dommedag.

Bjørn Monberg er dirigent

for Ringstedkoret. og ved
opførelsen i Nykøbing Sj.
Kirke er korer forstærket
på alle stemmegrupper med
korsangeLe fra Odsherred
og Holbæk. Et kæmpekor,
rler I den berømte »Halle-
lujåh«-sats tår kirken ti1 at
vibrere. Koret akkompagne-
res af ti professionelle musi-
kere fra københavnske or-
kestre - strygere. cembalo og
gjaldende plccolo-trompet.

- Vcd a1 anvende et 1ille or
kester. gi1,er det en virkelig
god samklang med koret i
stedet for at orkestret domi'
ner. siger Bjørn Monberg.

Deruclover medvirker flre
anerkendte operasångere
- sopran Signe Schneicler,
kontraterlor Dani.el Carls-
son (som i Hånde1s oprinde-
lige udgave). tenor Magnus
Vigelius og bas Jens Bruno
Hansen. Valiekilde.

Sidstnævnte er blandt an'
det i lrol1t i den kraftfulde
bas- og trompet-arle »The
Trumpet Shall Sound«.
ved koncerten opføres

ikke samtlige 210 sider i det
tykke »Messias«-nodehæfte.

- Yi har valgt hele første
del - juledelen, og de mest
kendte satser fra anden
og tredje del. blåD.dt andet
))Amen«-koret og »Worthy
is the Lamb« iil sidst. »Hal'
lelujah«-koret. bas- 0g
tl:ompetarien og den store
kontratenor-arie »He was
despised«. fortæller Bjørn
Monberg. s0
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Bj ørn Mo nb erg le der apfø rel sen

af Hdndels »^lessios« for stort
kor, orkester og salister
i Nykøbinq Sj. Kitke.

Fota: Mie Neel

S anq e re fra hele Vestsjæ! I on d er
somlet i det store kor, der

var til prøve lørdog.
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Pavillon-fremstØdmed
musikiAsnæs Centret
5 
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Støtteforeningen
Bevar Høve Skovpa-
villon var massivt
musikalsk til stede
i Asnæs Centret.

AsNÆs: Normalt foregår
underholdningen på scenen
i HØr,e Skovpavi]lon - i week'
enden var musikken rykket
tilAsnæs Centret.

Her gjorde støtteforenin-
gen Revar Høve Skovpavll
lon et massivt musikalsk

fremstød tbr salg affolkeåk-
tier

Alternative gaver til at
lægge under juletræet. For
1000 kr. kan man købe en ak-
tie. en bid afskovpavlllonen.
Pengene skal fØrsr betales.
hvis projeiitet 1-\'kkes.

- l)et kunne være en ander-
ledesjulegarei stil med »Giv
en ged«, sagde Tommy We-
del. der ståri spidsenlbr ind-
samlingen tii at købe Høve
Skovpavillon sorn selvejen'
de kulturinstitution.

TraktØr- og musiksieclet
er til salg for 2,3 mio. kr., og
støtletbreningens måi er at
samle penge nok ti1 køb. Ak-
tuelt forhanrlles om en mid-
lertidig lejeaftale fra 1. april.

- Så kan vi sætte præg på
stedet. og det vil l'rjæ1pe på
interessen for at købe folke-
aktier, sagdeTomniy Wedel.

- Vi har solgt en del folke-
aktier her i Asnæs Centret
i weekenden. Men vi siger

fammyWedel aq afrdre Gktive i Støtteforeningen Bevat Høve Skovpavillon var på banen i Asnæs Centret i

På scenen setverede Hot Black Cofee versioner af,,Billy )eon«, »Un'

iho;o My Heort, oq »Buooa Seto Siqnor ino".

ikke hvor mange, fordi det
enten tolkes som, at projek-
tet ihke bliver til noget. elier
at det nok skal gå - så vi be-
høver iki<e tegne en åktie,
sagde Tommy Wedel.

Oppe på scenen servere-
de Hot Biack Cofee fra Ho1-
bæk & Oinegns Musikskoie.

(HON{), versioner af »llilly
Jean«, »Unchain M-v Heart«,
og »Buona Sera Signorina«.
I)erudover var Jelf Brown.
Smokiejam, Stardust Boogie
Band, Jan & Gary og Jackie
Pajo. Søbæk Band, De Vilde
Roser og HONi's Salonorke-
ster i sving tii støttekoncer-

Foto: Mie Neel

ten. som bookilgbureauet
G-Entertalnlnents bakkede
solidt op om.
Det gjorde FIOM-leder

Finn Reincr også - han stil-
lede lvdudstyr til rådighed,

- Jeg har nærmest boet i
Asnæs Centret i weekenden.
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