Viborg Mandskor runder 150 år
Dagen fejres med stor koncert med deltagelse af bl.a. Sigurd Barett
At synge er at leve - og leve det gør Viborg Mandskor, der er et af landets ældste. Koret så dagens lys den
18. november 1865, hvor en flok sangglade mænd havde besluttet sig for at synge sammen. Den gang
under navnet Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening. I dag er koret en selvstændig forening
og har skiftet navn til Viborg Mandskor. 150 års jubilæet fejres lørdag eftermiddag den 14. november i
Handelsskolens store sal på Vinkelvej i Viborg.
"At synge er at leve" er også titlen på et helt nyt korværk, skrevet og komponeret af Sigurd Barett til korets
jubilæum. Værket uropføres ved koncerten, hvor Sigurd Barett selv vil stå på podiet og dirigere de i alt ca. 50
sangere fra Viborg Mandskor og dets venskabskor, Hadsten Sangforening, som skal fremføre værket.
Ved koncerten deltager foruden Viborg Mandskor og Hadsten Sangforening også Viborg Kammerkor,
Vimuko, Sing for Fun og Vox Box. Korene synger hver for sig sange, der dækker perioden fra 1865 til i dag.
Sammen med Sigurd Barrets værk er der for alvor lagt op til en festlig eftermiddag. Koncerten begynder kl.
13:00 og dørene åbnes for publikum klokken 12:45. Der er gratis entré.
Jørgen Hagsholm, selv mangeårigt medlem af Viborg Mandskor, skal som konferencier styre slagets gang.
Jørgen Hagsholm har desuden gennem et års tid indsamlet fotos, historier og andre godbidder om koret.
Materialet har han med kyndig hånd redigeret og sat sammen til en både sjov og interessant bog om Viborg
Mandskor og dets historie.
Ret hurtigt efter koret blev dannet, havde de sangglade medlemmer indøvet et passende repertoire. Det
udviklede sig, og siden har koret underholdt ved både små og store begivenheder i Viborg og opland. Også
flere gange i Domkirken, hvor koret som noget helt specielt sang ved Kong Christian den niendes besøg i
1876.
I Viborg Mandskor har man gennem årene været aktiv for at fremme korsang. F.eks. i forbindelse med korets
125 års jubilæum, hvor omkring 900 sangere fra nær og fjern gav den gas og igen nogle år senere, da koret
samlede næsten 500 sangglade mænd fra hele landet til Dansk Sangerforbunds landsstævne. I forbindelse
med at fremme korsang skal korets æresmedlem, Rud Nielsen, nævnes. Han var idémand og tovholder, da
Korstafetten i Viborg blev indstiftet. Siden har byens kor hvert andet år på skift arrangeret en fælles kordag,
hvor interesserede viborgenserne ganske gratis kan komme og lytte til de enkelte kors formåen.
I sæsonen, der spænder fra midt i august til sidst i maj, øver Viborg Mandskor hver onsdag aften i den store
sal på Den Gamle Brandstation. Det foregår under ledelse af Signe Ladehoff, der med baggrund i sin
konservatorieuddannelse kan styre både det musiske og det sangmæssige. Men hun kan også styre flokken,
hvis munterheden bliver lige i overkanten, hvilket forekommer. Munterhed og godt socialt samvær er i øvrigt
et kendetegn ved koret. F.eks. spiser medlemmerne sammen en gang om måneden i forbindelse med en
øveaften. Under spisningen bliver der som regel også sunget to-tre sange, gerne i den lettere genre, og helt
sikkert en drikkevise.
I Viborg Mandskor synes man, at 150 års jubilæet er en rigtig god anledning til igen at stå for en stor kordag.
Men det koster mange penge, flere penge end koret selv kan mønstre. Heldigvis har der vist sig stor velvilje
til at støtte op om jubilæet med kontante bidrag. De kommer fra Nordea, Spar Nord Fonden, Anders
Brøndums Almene Fond, Ullits & Winther, Andelskassen i Viborg, Brasserie Viborg og Schumann
Herremagasin.
Ud over forventningen til at koncerten på Handelsskolen bliver både underholdende og velbesøgt, vil det
være en ekstra bonus for Viborg Mandskor, hvis nogle blandt de mandlige tilskuere skulle blive fristet til et
medlemskab. De vil være meget velkomne.

