
Dirigentens tale ved 160-års jubileum. 
 

Kjære sangere – gratulerer med dagen, og takk for en fantastisk energikick dere ga meg og alle 

andre i drivhustemperaturen i går! Det står stor respekt av den gjennomføringen dere gjorde 

med tanke på de akustiske forholdene som var på scenen. Det ikke å kunne høre hva de andre 

korstemmene synger, men bare ens egen stemme, er nok til å vippe selv den beste av 

pinnen!  Dere greide noe som er misunnelsesverdig; - dere stolte på dere selv, på hva vi har 

øvet på og dere stolte helt og fast på at alle de andre også tok på det ansvaret! Vi løftet 

konserten sammen i flokk! Takk for at nettopp jeg ble valgt inn som kunstnerisk leder i 

foreningen for fem år siden. For meg har det vært gylne år, i møte med strålende mennesker, 

som bare blir yngre til sinns ettersom årene går. Kanskje er det å synge sammen en ren 

foryngelsesprosess der skallet forblir det samme, mens det innvendige følelseslivet vårt nærmer 

seg tjueårene, igjen ”Syng deg sammen sangerskare i et enigt Tonevæld» , heter det jo i Griegs 

Sangerhilsen. - Jeg beundrer dere sangere – ikke bare er dere enige i at vi skal ha det hyggelig, 

med arbeidsomme øvelser og uten noen form for klikkdannelser, men med godlynte samtaler 

før, i og etter øvelsene og selvsagt over en enkel kopp kaffe og kjeks i pausen. Dere bærer 

liksom på den innvendige trangen om å ville synge vakkert, så vakkert at om  ”noen” skulle 

finne på å skryte av dere, ja så har dere en hukommelse som en elefant!!! Ingenting av skrytet 

glemmes! Samlet sett er det nesten så at det kan bli en hel bok av alt skrytet! Men om jeg 

tilfeldigvis skulle be dere om å lære en liten sang utenat-----Vi har vokst sammen til et solid 

mannskor som viser at man er stolt av seg selv, og stolt av alt man får til. 

Sangerstoltheten bærer dere på utsiden som en egen kappe, med humor i lommene, enten dere 

kommer slengende til en øvelse eller skal avholde en konsert. Vi har vandret sammen på ulike 

toneskalaer og besteget mange tonetopper. Vi har smakt på vokaler og spyttet konsonanter, og 

har i sannhet greid å løfte oss opp på et nivå andre mannskor bare drømmer om å komme 

til. Varierte sangarenaer skaper også større bredde i repertoaret, og øvelsene våre får et rikere 

og mer spennende innhold. Dette gjør at dere har blitt mye modigere og veldig lettpåvirkelige i 

det siste. Jeg opplever det som gøy! Dere tenner jo på det minste, enten det er å synge dypt 

nede i mørket i en kullgruve i utlandet, eller det er å ri på bølgene i et vikingskip ute i fjorden, - 

og der holde en nasjonalromantisk konsert for måkene, og tilfeldig forbipasserende 

småbåter. Ved sånne anledninger er vi også sammen ”i et enigt Tonevæld”. Jeg vil også få 

takke Styret og alle styremedlemmene som skiftes naturlig gjennom årene for den positive 

holdningen til hvordan jeg driver øvelsene på. Sangforeningen har i dag et styre som har 

forstått at den nakne sangen ikke alene er nok for å få til et godt resultat! Det må klær til også! 

Og med klær tenker jeg ikke bare på dressen, nei – jeg tenker på alt det kostbare utstyret 

foreningen har skaffet seg av stort og smått, og lekre programhefter. Det er også med på å 

høyne sangen på konsertene våre. Den romsligheten styret i Sangforeningen omgir seg med er 

et eksempel til etterfølgelse. Det er ikke egoisme som ligger bak, men en genuin interesse for at 

Sangforeningen og mannskorsangen skal kunne utvikle seg i moderne tid. Styret med Jon i 

spissen; All ære til dere, det er bare en fryd å arbeide sammen med dere! Jeg vil tilslutt få takke 

koner og kjærester som jo er sangernes nærmeste barometer. Uten det positive skyvet dere gjør 

i det stille, ville ikke sangerne vært i nærheten av å prestere på det nivået de gjør. Jeg vil takke 

for tålmodigheten dere viser fra konsert til konsert, med nesten det samme programmet hver 

gang. Det tar tid å utvikle et konsertprogram. Takk for at dere bærer denne prosessen med et 

stille smil, forståelse og skryt på veien hjem, - som den gode mor ville ha gjort. Jeg skal love 

dere at snart kommer det nye, friske toner fra mannskoret, toner dere vil bære med dere lenge! 

Med hjelpen fra dere vil Sangforeningen nå nye mål inn i fremtiden. Vi får ønske hverandre 

lykke til! 
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