
Atskana Koris, Riga – genvisit forår 2014 

HK-Koret Østjylland var oktober 2012 på koncertrejse i Riga, Letland, hvor vi besøgte Atskana Koris, som 
arrangerede to koncerter, venskabsaften og fællesmiddag på en restaurant. 

Atskana Koris er et blandet kor fra Babite, Riga, og har eksisteret siden 1983. Koret tæller ca. 40 personer. Koret 
synger primært lettisk folkemusik, men også gerne musik af udenlandske komponister, både klassisk og mere 
moderne musik. Koret har siden 1992 været ledet af Ginta Petersone, som har rejst vidt og bredt med koret, og de 
har også medvirket ved adskillige musikfestivaler i både ind- og udland. 

I dagene fra tirsdag 29. april til lørdag d. 3. maj 2014 kom Atskana Koris - med dirigent Ginta Petersone i spidsen 
– på genvisit i Aarhus, hvor de boede på sundhedshotellet Saxild Strand. Tirsdag midt på eftermiddagen modtog 
en gruppe fra HK-Koret på Saxild Strand et træt Atskana kor, som havde rejst i to dage.  

Under opholdet sang Atskana Koris tre koncerter – de to første sammen med HK-Koret Østjylland: 

 Onsdag 30 april kl 15.30 - 17.00 fælles koncert i Musikhuset Aarhus, Foyeren, Café Scenen. 
 Torsdag 1. maj kl. 16.30-17.30, fælles fyraftenskoncert i Sejs-Svejbæk Kirke. 
 Fredag 2. maj kl 16.00-17.00, lettisk folkemusik med Atskana koris, Saxild Strand.  

 
Koncerten i Musikhuset blev besøgt af et stort publikum, som fik en god oplevelse. HK-Koret indledte med en halv 
times blandede forårssange og rytmiske sange. Som overgang sang begge kor en lettisk og en dansk fællessang. 
Atskana koret optrådte i folkedragter, med et folkemusik-repertoire, hvor der også på den forholdsvis lille scene 
blev vis folkedans under sangen. Under hele koncerten var Ilze lande tolk  – Ilze er lette og PhD studerende ved 
AAU. 
 
 

 
  



Før koncerten onsdag var der rundvisning i Musikhuset, hvor vi fik lejlighed til at se symfonisk sal og den store 
koncertsal . Efter foyerkoncerten var der modtagelse på Rådhuset i byrådssalen,  hvor. viseborgmester Anne 
Nygaard bød velkommen og var vært ved et fint traktement – tolk, igen Ilze Lande. Onsdagen sluttede med en 
fælles middag for de to kor på café ØKOgal. Menuen stod på dansk bøf og æblekage og humøret var højt ved de 
3 langborde. 
 
På vej til torsdagens koncert i Sejs besøgte Atskana koret Himmelbjerget. Koncerten i Sejs-Svejbæk Kirke - hvor 
vores dirigent Anne Gössler Christensen er organist - blev holdt for en fuld kirkesal. Her sang HK-Koret først med 
forårssange, mens Atskana koret havde et flot klassisk repertoire. Koncerten blev afslutte med at korene sang 
fælles. 
 

 
 
Fredag blev der lejlighed til en bytur for Atskana koret. Byturen sluttede med et besøg hos Kristian og Anna 
Margrethe Agger, hvor den medbragte madpakke blev spist i ”hjemlige” omgivelser - ude og inde. 
 
Fredagens eftermiddagskoncert på Saxild Strand var besøgt af et fuldtalligt lokalt publikum. Igen optrådte Atskana 
koret i folkedragter, med folkemusik og med indlagt dans. En både visuelt og musikalsk kæmpeoplevelse, også 
med harmonika og ”rap”. Og igen tolkede Ilze. 
 
Fredag aften var venskabsaften med en dejlig middag fra Saxild Strands køkken. Aftenen bød på taler og  
uddeling af gaver – Atskana koret havde en gave til hver eneste i HK-Koret - og mange spontane indslag: 
optræden med sang, konkurrence og en ”Totur til Vejle”. 
 
Lørdag formiddag drog Atskana så ud på en todages hjemrejse via Sverige i deres bus efter en genvisit, som på 
alle måder var vellykket, og hvor Saxild Strand havde været en fin ramme omkring besøget.  

Efter en travl forårssæson - med en herlig sommerafslutning på Folkestedet, onsdag d. 7. maj, hvor Atskana 
korets gaver blev fordelt ved lotteri – holdt koret nu sommerferie. 


