
HK koret Østjylland. Koncertrejse til Riga, Letland.  

- Torsdag d. 4. oktober til søndag d. 7. oktober, 2012. 

Introduktion 

Ideen til en koncertrejse til Letland blev født i korets Bestyrelse helt tilbage i foråret 2011 – det var på det tidspunkt 
ca. 4 år siden koret havde været på koncertrejse, den gang til Slesvig. 

Gennembruddet for planlægningen skete i efteråret 2011, da der blev etableret kontakt til Atskana Koris i Barbetes, 
Riga, som tilbød at være vores værter og at arrangere koncerter. 

Der blev der blandt korets medlemmer nedsat et Rigaudvalg: Anne Gössler Christensen – kordirigent -, Ejner Eriksen 
– korformand indtil marts 2012 -, Kai-Ove Mors, Kirsten Gronemann, Kristian Agger – korformand fra marts 2012 - og 
Merete Wedel-Wedelsborg. Riga-udvalget har delt de mange opgaver for planlægning og gennemførelse af rejsen 
imellem sig. Her nævnes de største, men der har været rigtig mange spørgsmål at tage stilling til, på den møderække 
der startede i januar 2012. Også for Bestyrelsen, der foruden Kristian og Anne har følgende medlemmer: Anna 
Margrethe Agger, Ilse Eskildsen, Hans Dalby, Helle Rasmussen, Lone Bækgaard – kasserer - og Ulla Christensen. 

• Kontakten til Atskana korets dirigent Ginta Pētersone, blev hele vejen varetaget af Anne - HK korets dirigent 
gennem de sidste godt 3 år. Anne behersker det tyske sprog, som Ginta foretrak. Der blev stille og roligt 
opbygget et meget venskabeligt forhold imellem de to dirigenter – en god basis for at få aftalt først de store 
linjer og siden alle detaljerne omkring besøget. Til at forestå mødeledelse, referat og dagsordner i 
Rigaudvalget blev Kristian valgt. 

• De økonomiske beslutninger vedr. rejsen ligger i Bestyrelsen og blev planlagt af korets kasserer Lone i 
samarbejde med Kristian. En af de vigtige tidlige beslutninger var, at korister kunne deltage i rejsen for 2.000 
kr. - et underskud skulle dækkes af koret kasse og af eventuel fondsstøtte. En anden beslutning var, at 
korister som ønskede det, kunne medtage en rejsefælle til fuld pris – 7 valgte dette, og erfaringen var, at 
disse blev en god støtte for koristerne rejsen igennem. Den praktiske gennemførelse med opkrævning af alle 
rejsedeltageres betaling, dels for rejsen, dels - her efterfølgende - for måltider med egenbetaling og med 
udlæg for busser, måltider mv. her og i Riga blev udført af vores kasserer Lone – et kæmpe arbejde. 

• Ansøgninger om rejsetilskud fra fonde mv. blev forestået af Ejner og resulterede i tilskud fra HK Østjylland, 
Arbejdernes Landsbank, Sparekassen Himmerland og en stor underskudsgaranti fra Sonning-Fonden. Disse 
gode rejsetilskud har bl.a. haft den betydning, at udgiften for den enkelte rejsedeltager har kunne holdes så 
tilpas lav, at alle korets medlemmer - på nær ganske få sygdomsramte – har deltaget i rejsen! 

• Bestilling af fly og hotel blev lagt i hænderne på Merete. Hun har nær familie, der kendte rejsebranchen og 
kendte til Riga. De støttede os i at opnå gode aftaler med flyselskabet Air Baltic og hotellet Radisson Blue 
Ridzene i Riga. Der ligger fra Merete et stort arbejde bag dette, bl.a. p.gr.a. løbende småændringer på 
deltagerlisten. Fx trådte alten Anni’s datter Anne-Marie til, da den tredje af vores sopraner måtte melde fra 
få dage før afrejse. Men alt lykkedes perfekt.  

• Den 1. september 2012 blev der for alle rejsedeltagere i HK’s lokaler i Brabrand, i forlængelse af korets årlige 
kordag, afholdt en Riga-aften - planlagt af Kirsten. Her blev der efter fællesspisning holdt foredrag om Riga 
og Letland af Ilze Lande – herboende, dansktalende, lettisk PhD studerende -, samt fra koret af Ejner og – 
særligt vedr. arkitektur – af Kristian. Det var en fin introduktion og en god start på rejsen. 

• Til et besøg hos et venskabskor hører også, at man har gaver med. Aarhus kommune sponsorerede - v. Ejner 
- Aarhus-bøger, som blev uddelt til Atskana korets dirigent, Ginta Pētersone og til korets formandinde, Inara 
Dubra. HK Østjylland sponsorerede - v. Kristian og Anna Margrethe - en Holmegårds vase til hvert af Atskana 
korets medlemmer. Rigtig gode gaver, som blev godt modtaget! 

• I planlægningen var der kontakt til Det Danske Kulturinstitut - v. Ejner og sidst Kristian. De bistod med at 
reservere en restaurant til et fælles aftenmåltid på ankomstdagen, og med at annoncere koncerterne til 
danskere i Riga. 



• Da hele planlægningen var faldet på plads, kunne Kai-Ove – layout - og Kristian – indhold -, færdiggøre en 
Riga-folder - med detaljeret rejseplan, deltagerliste med mobiltelefonnumre og bykort med seværdigheder, 
Denne blev uddelt den næst sidste øveaften inden afrejsen. 

• Sidst men ikke mindst – nok i virkelig heden noget af det vigtigste for en vellykket koncertrejse – det 
musikalske! v. Anne - korets dirigent og pianist. Hun havde fra begyndelsen den overordnede ide, at en del af 
repertoiret skulle være nordiske sange. Det blev derfor, med start allerede i foråret, suppleret med nogle 
gode, sjove svenske og danske sange/viser - til dels i rytmiske udgaver. I detailplanlægningen blev det klart, 
at vi skulle synge en koncert på det gymnasium i forstaden Pinki til Barbite, hvor Atskana har deres base og 
en kirkekoncert i en kirke i Riga. Der var fra begge kor ønsker om sammen at synge på hinandens sprog. Der 
blev udvekslet en lettisk folkesang ”Kraulklits sez ozola” og en sang over et dansk Inger Christensen digt ”Jeg 
ser de lette skyer”. Især efter sommerferien gik koret nærmest i træningslejr. Vi havde en kordag, som 
nævnt, i HK’s lokaler – Ulla og Ilse stod for det praktiske -, hvor vi havde korprøve hele dagen. Vi havde en 
ekstra koncert i Aarhus Festuge i regi af arrangementet ”Byens kor”. Og vi havde udvidede og ekstra 
korprøver den sidste måned op til afrejsen – Helle fra bestyrelsen ordnede alt det praktiske med dirigentens 
timer. Samtidig blev der som den sidste forberedelse – v. Anne og Kristian - sendt detaljerede 
repertoirelister og beskrivelse af HK koret i tekst og billeder til Atskana korets annoncering af koncerterne. 
Koret og ikke mindst korets dirigent Anne ydede en kæmpe indsats.  Der var stort fremmøde og stor 
arbejdsindsats fra alle, for at få prøvet repertoiret igennem igen og igen, indtil det var klart til en god 
koncertoptræden.  

Men efter denne mere og mere intense proces følte koret sig også helt klar, da det endelig var afrejsedag. 

 

Rejseberetning 

 

Torsdag d. 4. okt. Udrejsedag 

05.00 Fælles bus fra Aarhus til Billund. Med Skovby Busser fra Musikhuset.  
Check in ved ankomst til Billund. 

08.05 Afgang fly til Riga. 20 kg bagage, 8 kg håndbagage – 55x40x20 cm. Ingen forplejning 
ombord. 

10.50 – lokaltid!  Ankomst Riga. Transport til hotel i fælles bus. - uret 1 time frem 

12.00 ca. 
12.30 ca. 

Check in på: Radisson Blu Ridzene Hotel - bagage I depot. 
Fælles frokost på hotellet. 

14.00  Adgang til værelser. Turisme på egen hånd. 

20.00 Fælles middag på Cydonia Gastropub, Dzirnau 84 (Berga Bazar) - egenbetaling. 

 

Hele koret mødte tidligt før kl. 5.00 torsdag morgen og steg på den ventende bus, og der blev optalt 42 deltagere, 
inden bussen kørte til Billund Lufthavn. Undervejs blev der i bussen oplæst en hilsen med rundsendte chokolader fra 
Karin – sopran, som desværre måtte blive hjemme efter en operation. Flybilletter blev omdelt og der blev givet 
vejledning vedr. check-in. Ved planmæssig ankomst kunne alle gå til skranken, få et boardingpas, og gå videre 
gennem sikkerhedscheck til afgangshallen. Her fik alle også lige udfyldt en bestillingsseddel - vedr. valg af hovedret 
til aftenens fællesmiddag - , som straks blev SMSet videre til Heidi Marie  fra Dansk Kulturinstitut i Riga, der havde 
booket på restaurant Cydonia Gastpub til os. 

Flyrejsen med Air Baltic’s propelmaskine, blev for nogles vedkommende forsødet med en Riga Balsam, mens andre 
tog sig en velfortjent lur. Men der blev også lejlighed til - på opfordring - at synge lidt: ”What a Wonderfull World” og 
to kanoner ”Det er i dag et solskinsvejr” og ”Synge med i et kor”. 



Ved ankomsten til Riga holdt en bus klar, Koret blev optalt igen et par gange og så kørt til hotel Radisson Blu Ridzene, 
via Vanšubroen over Daugava floden, med udsigt over den gamle bykerne med de mange spir og Riga Slottet. 

På hotellet var der på forhånd bestilt fælles frokost. Og så var værelserne klar – de trætte tog først en lur og de friske 
tog direkte på sight seeing på egen hånd. Hotellets beliggenhed er perfekt i parkerne, hvor der tidligere var bastioner 
lige uden for Rigas middelalderlige centrum. Mange havde stop ved den Ortodokse Katedral og Frihedsmonumentet, 
før de startede en første vandring igennem det historiske Riga. Byen viste sig positivt mindre end ventet, med korte 
gåafstande og derfor mange spontane møder imellem de forskellige sight-seeing-grupper, som koret havde delt sig i. 

Ved 17 tiden mødtes de fleste for at gå – ikke særlig langt, selv om guiden tog en lille omvej – til fælles middag på 
restaurant Cydonia Gastpub, i Berga Bazar – hvor også Det Danske Kulturinstitut har lokaler. Et hyggeligt måltid, med 
rigtig god lettisk mad og en rigtig venlig betjening. 

Hjemkommet til hotellet var der stadig kræfter til en godnat drink til nogle, mens mange nok syntes, at dagen var 
gået –rigtig godt! 

 

Fredag d. 5. okt. Sight-seeing. Koncert i Babite Skole .  Venskabsaften 

Formiddag/frokost Sightseeing og frokost på egen hånd 

16.00  
17.00 
19.00  
20.00 ca. 
23.00 

Transport til Babite Gymnasium, Pinki, Jurmalas eila 17 Babite  
Opvarmning og prøve m. Atskana Koris  
Koncert m. Atskana Koris 
Venskabsaften med Atskana Koris. 
Hjemtransport 

 

Fredag startede med regn, men morgenmaden var udsøgt, med noget for en hver smag. Koret diverterede de øvrige 
morgenmads gæster med ”What a Wonderfull World”, med Anne ved flyglet.  

På grund af regnen søgte mange i taxa eller med paraplyer ned til Central Markedet med de 5 markeds haller – 
ombyggede Zeppelin hangarer -  og det store russiske udendørs marked. Her var der basis for at smage alt -  
smagsprøver hedder ”jamjam” -  og for at købe alt: Øreklaphuer, spidskommen, hjemmestrik, træting, sutsko, 
ravsmykker og meget meget mere og ikke at foragte, at få en rigtig lokal Riga Balsam.  

Men regnen stilnede af og Riga kaldte: Sorthovedernes hus – desværre lukket –, Rådhuset, St. Peters kirken med 
udsigtstårnet og Domkirken med bl.a. det berømte orgel – desværre under restaurering. Men Den Danske 
Ambassade åbnede for et ”lille” besøg og ambassadøren, som kom forbi afslørede, at de godt vidste, at HK koret var 
i byen. Frokosterne blev indtaget mange gode steder, som fx hotellets restaurant, på restaurant Aragats og på cafe i 
Alberte iela, hvor det fine lille Art Nouveau Museum viste sig at være åbent. 

Koret mødtes på hotellet i ”kor-uniform” kl. 16. Her hilste vi første gang på Ginta – Atskana korets dirigent – som 
afhentede og guidede os i bussen til Pinki, Barbite Gymnasium, hvor vi skulle holde koncert.  

Barbite Gymnasium er Atskana korets faste basis. Skolens Aula på første sal er en glimrende koncertsal med god 
akustik, flygel og kor-scene.  

HK korets opvarmning og prøve blev afsluttet med, at Atskana koret, der havde varmet op i et andet lokale, kom og 
hilste på. Korene øvede sammen ”Kraulklits sez ozola” og ”Jeg ser de lette skyer”.  

Koncerten blev indledt af Atskana med et lettisk værk ”Tik un tä”, med Ginta Pētersone som dirigent og med hendes 
mand, komponist og violinist, Uģis Pētersons på flyglet. Koret fortsatte på dansk med ”Ole sad på en knold og sang”. 
Koncerten blev afsluttet med at korene sammen sang: ”Jeg ser de lette skyer” som Anne dirigerede og ”Kraulklits sez 
ozola” hvor Ginta dirigerede. 



 

Den midterste afdeling var HK-korets. Anne Gössler Christensen dirigerede og akkompagnerede på flygel et bredt 
program. Danske sange: ”I Danmark er jeg født” på Sebastians melodi og ”Spurven sidder stum bag kvist”, ”Sneflokke 
kommer vrimlende” og ”Juli” med korsats og musik af Erling Kullberg, samt Weyse’s ”Høstsang”. Rytmisk dansk 
populærmusik og sange: Steffen Brandt ”Line Jørgensen Voldum” og ”Fald min engel”, Erik Sommer ”Vi fik en Jord” 
og ”Novembersol” og Thomas Helmig ”Malaga”, samt ”Septembers himmel” som jazzvals og ”Marken er nu mejet” 
som boogie woogie. På svensk sang herrerne ”Herre min Gud” og koret en swingende folkesang ”Visa frän 
Utanmyra”. HK koret sluttede af på engelsk med ”What a Wonderfull World” og med Eric Clapton ”Woderfull 
tonight”. På ”Septembers himmel”, ”Malaga” og ”Wonderfull to night” var Kristian Agger solist på flugabone. 
Koncerten sluttede med at der var blomster til dirigent og basunist. 

Der blev hilst af med alle tilhørere, og så startede venskabsaftenen. Stolene blev sat ud til siden og der blev lavet et 
langt bord, hvor der blev sat mad – dejlige hapser – og drikkevarer frem. 

Men inden maden skulle nydes blev der via tolk holdt taler af dirigenterne og kor-formændene, uddelt gaver fra 
begge sider, og Atskana koret blev inviteret til en genvisit i Aarhus næste år. I forbindelse med uddelingen af 
vaserne, som HK Østjylland havde sponsoreret, sang HK koret en til lejligheden omskrevet kanon: ”Hjert’lig tak 
Atskana vi vil - rejse os op synge - tak Atskana - uden stop”. 

Uģis’s énmandsorkester spillede op til bal på keyboard og elektrisk jazz-violin og fik hurtigt følgeskab af Kristian på 
ventilbasunen. Midt i ballet ledte Ginta en fællesdans/sang med to kæder, hvor alle korister fik lejlighed til at 
præsentere sig for hinanden og tage en svingom. Den dejlige aften sluttede med et fællesfoto. Og kl. 23 kørte bussen 
hjem til hotellet igen. 

 



Lørdag d. 6. okt. Sight-seeing. Kirkekoncert.  Middag med Atskana Koris i Riga 

Formiddag/frokost Sightseeing og frokost på egen hånd -  

14.00  
15.00 
17.00 
19.00 ca. 
20.00 ca. 

Transport til St. Martin Kirken, Slokas iela 34, Riga - på vest bredden  
Opvarmning  
Kirkekoncet m. Atskana Koris 
Transport til Lido Complex, Krasta str. 76 – evt. via hotellet? 
Middag med Atskana Koris –egenbetaling for drikkevarer 

 

Vejret var godt og mange benyttede sig af lejligheden til at besøge Rigas fineste huse i ”Art Nouveau” stilen. 
Bygningerne ligger i gaderne lige uden for voldene, og altså også tæt på hotellet. De er virkelig et besøg værd. Og i 
samme kvarterer støder man også på de lidt ældre pyntelige træhuse i en og to etager - hvoraf mange dog trænger 
til en kærlig hånd. Andre besøgte Katedralen, Krudttårnet, ”Den Svenske Port” eller ”De 3 Brødre” – byens ældste 
beboelseshuse, hvor i øvrigt en enlig tubaspillede musikant satte i med ”Der er et yndigt land” da han hørte dansk 
tale. Men tiden var lidt knap, når frokosten også skulle nås, for bussen til St. Martin kirken gik allerede kl. 14. 

St. Martin kirken ligger lige på den anden side af floden Daugava. Kirken var oprindelig kun for den tyske menighed. 
Den blev åbnet for de lettiske protestanter i området i 1800tallet efter en ulykke, hvor mange lettere forliste en 
vinter søndag i en båd, på vej til kirke på den anden side af floden. Ved den lejlighed blev kirken forsynet med to 
tårne, som symbol på de to menigheder. Dette blev fortalt os af kirketjeneren Martin, som i øvrigt servicerede med 
bl.a. kaffe og småkager. HK koret varmede op i kirken, der var temmelig uopvarmet, mens Atskana koret havde 
opvarmning i et nærliggende lokale. De to kor skulle synge hver deres halvdel af den timelange koncert. Koncerten 
blev indledt med en kort andagt af kirkens præst og en velkomst af Ginta Petērsone - tolket til engelsk for HK koret. 

HK koret - med Anne Gössler Christensen, dirigent og flygelakkompagnement - sang første afdeling. Anne valgte i 
annonceringen at skifte til tysk, som flere forstår direkte, selv om annonceringen var forberedt på engelsk, men alt 
blev tolket til lettisk. I programmet til kirkekoncerten var medtaget en del af repertoiret fra koncerten dagen før, 
således: ”I Danmark er jeg født”, ”Juli”, ”Høstsang”, Spurven sidder stum bag kvist”, ”I sne står urt og busk i skjul”, og 
mere rytmisk ”Vi fik en Jord”. Dette blev suppleret med Trond H. F. Kverno ”Ave Maria”, Wilhelm Peterson-Berger ”I 
fyrreskoven”, og på engelsk med Cohen’s ”Hallelujah” og en irsk traditionel ”May the road rise to meet you”.  

Atskana koris med Ginta Pētersone, dirigent og Zaiga Lazdiņa flygelakkompagnement sang et flot program med 
forskellige stilarter og epoker af kirkemusik og med tenorsolist Ilmārs Šnepsts. Atskana koris sang i nævnte 
rækkefølge: J. Vitols ”Dieva Lūgums”, L.Garūta ”Mūsu Tēvs”, M. diruflē ”Ubi caritas”, S. Rahmaņinovs ”Ave Maria”, G. 
Foré ”Agnus Dei” og B. Brittens ”Te Deum”.  

Igen sluttede koncerten med, at de to kor sang fælles på dansk og lettisk og med blomster til dirigenter og solister. 



Efter koncerten kom Simon Drewsen Holmberg, leder af Det Danske Kulturinstitut, og hilste på – Ejner og Kristian. 
Kulturinstituttet havde været glade for at kunne hjælpe, og var interesseret i fremadrettet at blive orienteret om 
Atskana korets genvisit i Aarhus. Vi hilste også på Meretes familie, der havde hjulpet så godt med at booke fly og 
Hotel, og som tilfældigvis var i Riga disse dage. 

Bussen kørte HK koret til restaurant Lido Complex, Krasta str. 
76, et madsted med en righoldig lettisk buffet, hvor maden blev 
betalt efter ”syn og skøn” med madbilletter. Restauranten 
havde et interiør der var en blanding af bjælkehytte og 
kælderhvælvninger og lige ved siden af det område, der var 
reserveret til korene, et altid fyldt dansegulv. 

Det blev en spændende og munter aften, hvor HK korets 
medlemmer miksede med de Atskana korister, som havde 
mulighed for at være med. Aftenen sluttede med, at HK koret 
stående rundt om Atskana koristerne, tog afsked ved at synge 

den særlige Atskana kanon igen. En lidt gribende afslutning på to herlige og udbytterige dage med Atskana! – vi 
glæder os til at møde dem igen i Aarhus næste år. 

Hjemme på hotellet var mange trætte, men måtte alligevel lige fordøje alt det vi havde oplevet sammen over en 
drink i baren, inden vi gik til ro. 

 

Søndag d. 7. okt. Hjemrejsedag.  

Formiddag Riga og frokost på egen hånd 

12.00  Check ud på hotellet. Bagage i depot 

14.30 Fælles kaffe m. ”Ridzene cake of the day” på hotellet. 

15.30  Transport fra hotel til lufthavn med fælles bus. Check in ved ankomst. 

18.50 Afgang fly til Billund. 

19.45 - DK tid Ankomst Billund, transport til Aarhus Skovby Busser . - uret 1 time tilbage 

21.30 ca. Ankomst til Aarhus, Musikhuset. 

 

Hjemrejsedag. Efter morgenmaden spredte koret sig igen ud over Riga, men rigtig mange fandt vej til Central 
Markedet, hvor de sidste gaver blev indkøbt, inden den sidste frokost og den sidste vandring igennem det 
fascinerende gamle Riga. Hjemme på hotellet var kufferterne pakket og der var samling omkring fælles kaffe og 
kage, inden bussen kørte til lufthavnen. 

Flyrejsen forløb planmæssigt, og i Billund holdt Chresten klar med bussen til Aarhus. 

Og i bussens højttaler blev der lejlighed til at dirigent og korformand takkede alle rejsedeltagere: For at deltage, for 
synge så kæmpe godt og for at være så gode rejsekammerater i Riga. Dirigenten takkede Riga udvalget og kassereren 
for det store arbejde med at planlægge og gennemføre koncertrejsen og koristerne for det store arbejde, der var 
gjort med at øve repertoiret, så vi kunne aflevere det så levende og fint, som vi gjorde til de to koncerter.  

Og endelig takkede korformanden i kor med hele koret Anne, fordi hun er en super dirigent, som vi alle er stolte af! 



  

  Anne-Marie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


