
Østjysk H/K Kor 

Koncertrejse til Barcelona – i efteråret 2018 

 
At synge i den endnu ikke færdigbyggede katedral Sagrada Familia i Barcelona er en drøm, som koret  - og i 
særdeleshed vores formand Kristian Agger, som at interesseret sig for arkitekten Antonio Gaudí’s arbejder i 
mange år - har haft i flere år. 

I forberedelserne frem mod Barcelona, indgik en Kordag lørdag d. 16. september, som blev afholdt i HK 
Østjyllands lokaler i Brabrand – tak for lån!.  

Vi øvede op mod en koncert hos organist Anne Gössler Christensen i Linå Kirke onsdag aften d. 26. september, 
hvor vi sang det repertoire vi skulle bruge i La Sagrada Familia i Barcelona. Og i forlængelse af en dejlig koncert i 
Kirken lavede koristerne en flot kagebuffet med fællessang i menighedshuset. Denne aktivitet kastede også et 
rejsetilskud af sig - tak til Anne, vores tidligere dirigent. HK Østjylland har også bidraget med et rejsetilskud – Tak 
til HK-Østjylland. 

Beretning fra Koncertrejsen til Barcelona tirsdag d. 9. oktober til lørdag d. 13. oktober. Hvor der deltog 29 korister 
og 6 ledsagere: 

Dag 1 – tirsdag - gik med at rejse. Med bus fra Musikhuset til Billund, fly via Frankfurt til Barcelona og bus til et 
centralt hotel i Barcelona. Rejsen forløb problemfrit og på hotellet var der - ved ankomsten midt på aftenen - en 
meget velkommen tapas-buffet og fri bar.  



Dag 2 – onsdag - startede med en hop-on-hop-of bustur via Sagrada Familia til Parc Güell, hvor koret mødtes 
oppe i søjlehallen under den berømte plads med den ligeså berømte brudflisebeklædte bænk.  Her brød koret 
”spontant” ud i at afsynge først ”Gaudamus Hodie” og sidst ”What a Wonderful World”. En dejlig oplevelse for de 
overraskede tilhørere, der samlede sig, og ikke mindst for koret – akustikken i søjlehallen var perfekt. Om aftenen 
tog vi alle med metro til et medborgerhus sydligt i Barcelona. Her havde vi workshop med medlemmer Oluf’s 
nystartede kvindekor. En sjov musikalsk oplevelse, med lidt lokalkolorit – tak til Oluf og Frieda. 

 

Dag 3 – torsdag – mødtes vi over middag ved Sagrada Familia til en guidet tur. Vores guide Sylvia fortalte vidende 
og engageret i vores øresnegle på et let forståeligt engelsk. Og det skovsals formede kirkerum viste sig i sin mest 
farvestrålende pragt, med eftermiddagssol gennem vinduernes glasmosaik. Sidst på eftermiddagen mødtes vi i 
Kryptkirken under kirkens apsis. Her lavede vores sædvanlige opvarmning, mens tilfældige tilhørere fandt vej til 
kirken. Koncerten måtte vi gennemføre acapella, da der mod forventning ikke var et piano, men Frieda tilpassede 
hurtigt repertoiret. Og vi havde en fin koncert, med fin, fin akustik i den smukke sognekirke, og med et fint 
publikum – også oppe i kirkerummets apsis, hvortil der er både visuel og lydmæssig kontakt fra kryptkirken. 

 

Dag 4 – fredag – var ”skemafri”, hvor koristerne på egen hånd oplevede Barcelonas seværdigheder og den 
katalanske storbystemning i små og store grupper. 

Dag 5 – lørdag - var hjemrejsedag. Alt forløb planmæssigt til den sene afhentning ved musikhuset. 

”Endnu en mindeværdig rejse i korets historie”, hvor højdepunkterne er dokumenteret på en DVD, som Mogens – 
ledsager til Anne-Tove – har lavet. 

Vi sang vores traditionsrige julekoncert fredag d. 30.november kl. 16-17 på Aarhus H. Efterfølgende havde vi en 
særdeles hyggelig juleafslutning på lokalcenteret Hørgården - som også leverede dejlig julemad.  

En sidste Julekoncert var i Åbyhøj Kirke. Onsdag d. 5.december om aftenen, sammen med koret Looney Tunes – 
og med ”Stille Mirakler”, som fællessang. Ved den efterfølgende samling, med vin og småkager i krypten, 
offentliggjorde Frieda, at hun på grund af alt for mange opgaver i foråret 2019 måtte stoppe som korleder for HK-
Koret – trist. 

 

Kristian Agger – d. 23.03.2020 

 


