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| Koncentration og god stil lyste ud
af alle korsangere under prøverne.

13 timer med drengekoret
Et stort apparat er sat i gang, når Herning
Kirkes Drengekor to gange deltager i
koncertopførelser af Haydns »Skabelsen«
- lørdag går det løs i Herning
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HERNING-AARHUS Med opførelsen
af Haydns ”Skabelsen” i MCH Herning Kongrescenter i eftermiddag er
Herning koblet på Aarhus som kultur-

hovedstad. Aarhus Symfoniorkester
er bindeleddet, og de har indskrevet
Herning Kirkes Drengekor i koncerten, der udover den kommende opførelse i Herning allerede har budt på
en opførelse, nemlig torsdag i Aarhus.
Folkebladet fik lov til at kigge med fra
kulissen.
Dagen startede lidt i 10, hvor de
mindste af drengene blev afleveret af
forældre eller bedsteforældre ved kirkehuset i Østre Kirkevej. I hvert fald en
af dem nåede lige at slå sin bedstefar

for lidt ekstra lommepenge til turen.
Præcis klokken 10.15 afgik bussen.
Sådan er det, slinger i valsen er et fremmedord. Er man i sidste øjeblik, er det
varslet til en af de fire præfekter. Et
mellemledersystem, der betyder, at
korets kunstneriske leder, Mads Bille,
kan koncentrere sig om andet end at
være bussemand og praktisk indpisker.
Præfekterne koordinerer og fordeler
opgaver, så der er styr på tropperne,
at noderne kommer med, og at dagens
aftaler overholdes. De er udvalgt af
sangerne selv til den funktion, og nyder
derfor kammeraternes tillid og respekt.
Den ene af præfekterne udpeges til
at være dagens leder. Torsdag var det
Funck, så det var ham, der mest var
i kontakt med Mads Bille. Også da,
der pludselig indløb en invitation fra

de engelske kordrenge, om de skulle
spille fodbold i pausen.
Opførelsen af »Skabelsen« er nemlig et internationalt projekt. Aarhus
Symfoniorkester havde inviteret både
Herning Kirkes Drengekor og Choir of
St. Johns’ College fra Cambridge til at
deltage. Parterne arbejdede sammen
i 2013, så bagmændene kendte hinanden, men kordrengene er stort set
udskiftet på de fire år.

Tre ture til Aarhus
Busturen benytter drengene til at få
styr på dagen, de spiser madpakke og
pjatter. Mads Billes dag startede et par
timer i forvejen med den for ham og årstiden rituelle cykeltur på 25 kilometer.
Han opbygger den form, der skal muliggøre motionsløbet »Fjorden Rundt«

- og kun tiden vil vise, om han gør det.
Korlederen benytter flittigt mobilen
til at tjekke aftaler, og der var lige en
status på et nyt sangkraftcenter. Det
forhindrede ham dog ikke i fra forreste
sæderække at spotte en rød glente, og
var det ikke en låddenbenet musvåge,
noterede han retorisk.
Turen til Aarhus torsdag var den
tredje i rækken. Tirsdag og onsdag
var drengene også af sted for at øve.
Lang tid i forvejen er skolerne underrettet, så de har kunnet få fri. Et par
af gymnasieleverne var på grund af
andet fravær kommet på kant af, hvad
reglerne rummer mulighed for, så de
har måttet melde afbud. Et par stykker skulle spille skolekomedie, så der
var ikke fuldt hold, men heldigvis var
holdet fortsat stort.
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Aftenens koncert var placeret Symfonisk Sal i Musikhuset i Aarhus, det
smukke og velklingende koncertlokale, hvor også Kristian Marius Andersen havde sin solistdebutkoncert.

Sans for detaljen
Vel ankommet fik Herning-drengene
anvist eget lokale til ophold og omklædning. Noderne blev slæbt ind, og
der blev gjort klar til prøven.
På slaget 12 entrerede Andrew
Nethsingha dirigentpodiet. Forinden
havde musikerne varmet sig selv og
instrumenterne op, og minsandten
om ikke Ana Feitosa, ellers kendt fra
ensemble MidtVest, sad der mellem
førsteviolinerne. Også sangerne havde
varmet stemmerne op.
Kun afbrudt af en kort pause blev
aftenens værk gennemgået, meget tæt
på en generalprøve, men dog med afbrydelser, så dirigenten kunne finpudse. Utroligt som han midt i et kæmpe
lydhav kunne slå ned på en cello, eller
en stavelse, som koret skulle justere
på. Blæserne blev fintunet, og de sidste aftaler mellem solister og orkester
kom på plads. Det hele foregik i en
afslappet stemning, solisterne kendte
deres plads og kunne gå ind og ud,
og musikerne kunne undervejs tjekke
smartphones. Dog tillod Nethsingha
ikke støj på linjen. Da en mobil brummede, blev der slået ned.

I FCM’s fodspor
Efter prøven ville der under normale
omstændigheder være plads til en tur
i byen med præfekter som guider, men
denne torsdag var der jo lige arrangeret fodboldkamp. Så hele flokken
traskede ud i bydelen Frederiksberg,
hvor kampen stod, og hvor drengene
fik et tiltrængt fysisk frikvarter fra
Haydn. Her blev ikke skelet småligt til
gængse regler, på et tidspunkt var der
vel 35-40 spillere på banen, og resultatet blev vistnok 4-1 til englænderne.
Herning-drengene tog det med oprejst pande, og mente ikke, at de i en
samlet betragtning gjorde det dårligere end FCM. St. John’s drengene er
i England kendt for at spille fodbold
og havde vist banket kollegerne fra
Oxford 10-0, så det blev betragtet som
en halv sejr alligevel.

Travl Bille og forældre
I løbet af eftermiddagen var Mads

Bille draget mod DR i nordbyen,
hvor han sneg sig ind i P1 direkte i et
indslag om talentpleje. Ved at bidrage
med den type indspark, medvirker han
til at profilere Den Jyske Sangskole og
Sangens Hus. Så det prioriteres.
Men han var retur igen, inden koret
skulle på scenen, og de sidste instrukser blev afleveret. En dreng kunne
ikke helt få tøjlet morskaben og blev,
bestemt, mindet om situationens alvor, hvis han ville med til koncert. Det
ville han.
Forinden var aftensmaden indtaget
i konservatoriets kantine. Forældrene,
og det er et helt særligt kapitel i kordrengenes udflugter, havde sørget for
maden, der blev serveret effektivt på
feltkøkkenmanér. Forældrene giver en
praktisk hånd med på en lang dag og
er en god støtte for drengene. Også
englænderne havde forældre med.
Anton fra Skarrild havde sin mor,
Charlotte, med for første gang. Hun
lagde ikke skjul på, at det er et hjem
uden klassisk musik, der med Antons
nye interesse har fået nye impulser.
Hun fik en ny oplevelse og ifølge eget
udsagn var det ikke sidste gang.
Mellem maden og koncerten nåede
Mads Bille faktisk en ting mere. Nemlig deltagelse i et lille forarrangement
for foreningen Aarhuus Symfoniorkesters Venner, hvor orkestrets tidligere
leder, Palle Kjeldgaard, sammen med
Mads Bille udvekslede anekdoter om
deres samarbejde, talte om talentarbejde og aftenens koncert. I en givtig
og munter atmosfære.
Koncerten forløb mere end flot. Den
springer vi over i denne omgang, da
den anmeldes i Folkebladet mandag.
Symfonisk Sal var fyldt, 1177 mennesker var til stede, overvældende, stor
applaus til alle medvirkende.
Så det var en flok trætte drenge og
forældre, der kl. 23.15, præcis 13 timer
efter afgang, kunne betræde brostenene foran Herning Kirke igen. På turen havde Mads Bille givet drengene
ros for deres optræden. Falkeblikket
havde noteret sig en soprans blafrende
noder undervejs, men de fem sekunder
skulle ikke ødelægge helhedsindtrykket, mente han. Der blev mindet om
ny samling lørdag middag i MCH
Herning Kongrescenter. Ellers nogle
spørgsmål? ville han vide.
-Ja, hvad er koden på net her i bussen, lød det fra bussens dyb.

| Væk fra noder og prøver for en stund og en improviseret fodboldkamp mellem de danske og engelske drenge.

| For manden med paukerne
kan der godt være lange pauser,
så det var rart med lidt læsestof.

| Herning-drengene havde
deres eget lokale i det store
musikhus, hvor de kunne
slappe af i pauserne.
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