Vokalias
Folkekultur er som en slankekur.
Der er tit stor fokus på dagene mellem jul og nytår – men det er dagene mellem nytår og jul, der er
de vigtigste.
Sådan forholder det sig også med folkekultur og lokalkultur. Der er fokus på slutresultaterne, men
det er al indsatsen mellem resultaterne, der giver udbyttet. Således er det også med sport og
musik. Man kan ikke løbe en maraton, hvis ikke man træner meget og jævnligt. Man kan heller ikke
opføre en koncert, hvis ikke man øver jævnligt og intenst. ”Øvelse gør mester” passer i alle forhold,
hvor man gerne vil se resultater.
Efter en uge spækket med folkekultur og musik vil koret Vokalias, som har 35 år ”på bagen”, nu
sætte stor fokus på nye medlemmer ved at tilbyde opdaterede indlæringsformer. Vi hører tit om
sangglade mennesker, som ikke tør melde sig til kor, fordi ”de ikke kan noder”. Det er faktisk lige
så fejlagtigt som at være bange for løver i sydjylland. Vokalias videreudvikler nu sit system med
lydfiler og øveCD’er samt særlig venlig håndtering af nye medlemmer, så INGEN kan føle sig
ukvalificeret. Glæden ved at synge, er det vigtigste element – resten tager vi os af. Koret synger en
gang om ugen med et meget blandet repertoire indeholdende såvel danske sange, som lettere
klassiske ting samt et bredt udvalg af forskellige rytmiske genrer. Koret laver selv nogle koncerter
og har gerne enkelte bestillinger hvert år. Desuden deltager vi i stævner og tager på mindre
koncertrejser. Det sociale er en meget vigtig brik i ethvert sammenspil – sport som musik, så derfor
dyrkes dette også. Det drejer sig om deltagelse, seriøsitet, koncentration og hygge – DET giver
udbytte.
Vi øver onsdag aften kl. 19.30 – 21.30 i Musikcentralen, Grindsted, med sæsonstart den 4/9 2013.
Er du en sangglad mand eller kvinde, så kig ind og få et indtryk af os. Du kan også se mere på
www.vokalias.dk .

