
 

 1

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

KORNYT – ekstraudgave - september 2004 

Rejsebrev fra Konservatoriets Pigekor 
til alle vore sponsorer og fonde. 
 
Vi håber, at vi med dette rejsebrev kan 
give jer alle et lille indblik i nogle af de 
mange oplevelser, Pigekoret havde på 
koncertturneen til Canada. Det blev en 
fantastisk smuk og oplevelsesrig tur for 
alle pigerne. At få mulighed for at rejse ud 
i verden på en koncertrejse som denne, er 
utroligt vigtigt for korets daglige trivsel og 
videre udvikling. 
 
3.juli 2004 
De drog vestpå, ja det var jo målet, da 43 
spændte piger mødte op på Vestjysk 
Musikkonservatorium tidligt om morge-
nen. Der blev givet knus, kram og for-
maninger af de lidt nervøse forældre. Så 
blev der sunget en afskedssang, før De Blå 
Busser kørte af sted mod første stop, som 
var Kastrup lufthavn. Med var udover 
korleder Lone Gislinge, 2 musikere samt 4 
forældre til at styre tropperne. For en del 
af pigerne var det deres fly-debut, så det 
var fint med den første korte tur til 
London. Turen videre til Vancouver blev 

brugt på at se film, spise og sove og tiden 
gik faktisk hurtigt. Alle var ret trætte ved 
ankomsten til Vancouver, da vi nu havde 
været vågne i næsten 24 timer, så da vi 
endelig nåede hotellet, tog det ikke lang 
tid at finde sengen. 
 

4. juli 
Dagen startede med et overdådigt 
morgenbord, ærgerligt at der ikke er sådan 
en service derhjemme hver dag. Desuden 
havde en af pigerne fødselsdag, hvilket 
blev fejret med sang og gaver. Efter en 
kort bustur nåede vi havnen, hvorfra vi 
skulle sejle til Vancouver Island. Vi havde 
1½ time ombord, hvor vi nød solen og den 
fantastisk flotte natur. På Vancouver 
Island holdt der en stor bus og en endnu 
større chauffør (det skulle senere vise sig, 
at han til frokost spiste lige så meget kød, 
som vi andre spiser på 1-2 uger!) klar til at 
køre og guide os rundt på øen. Vi gjorde 
bl.a. holdt og nød den storslåede udsigt 
over hovedstaden Victoria med de 
sneklædte bjerge og USA i baggrunden. 
Det er ikke uden grund at staten kaldes 
Beautiful British Colombia. Vi blev kørt 
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igennem rigmandskvarteret hvor de 
billigste huse ”kun” kostede 3 mio. dollar 
– ja det er ikke dårligt bl.a. at være 
ishockey spiller. Der blev desværre kun 
tid til et lille stop i selve Victoria, som er 
en både smuk og spændende by. Herefter 
gik turen nordpå mod Campbell River, 
som var vores mål. Her havde vi bestemt, 
at pigerne skulle have en hel fridag og 
”lade” batterierne op før korfestivalen. 
Efter vi var indkvarteret på hotellet, gik vi 
på jagt i byen for at finde et sted, der 
rimeligt hurtigt kunne servere mad for 50 
personer. Så var den dag også allerede ved 
at være forbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. juli 
Dagen begyndte som den forrige med et 
morgenmåltid med alt hvad hjertet 
begærer, og det skal lige siges at 43 piger 
hurtigt kan tømme sådan en buffet, så 
personalet havde travlt. Desuden var der 
igen fødselsdag sang og gaver, men denne 
dag dobbelt da et par tvillingepiger fyldte 
år. Dette var dagen, vi havde set frem til 
med solbadning, afslapning og shopping. 
Det med solbadningen blev det så, som så 
med, da det var lidt overskyet, køligt og 
byger. Det afholdt dog ikke en flok af de 
yngre piger i at tage i svømmebad, skarpt 
overvåget af et par af tanterne. Andre tog 
på udflugt op i bjergene og nød naturen og 
et flot vandfald. Desuden tror jeg at alle 
fik tilfredsstillet deres indkøbslyst. Sidst 
på eftermiddagen blev der tid til et par 

timers korprøve, så stemmerne var 
”smurt” før festivalen startede. Pigerne fik 
udleveret madpenge og kunne så nyde 
selv at bestemme, hvor aftensmaden 
skulle spises. 
 
6. juli    
Ferie er noget med at sove længe; men nu 
var dette jo ikke bare ferie, så klokken 6 
var det bare ud af fjerene. Herefter gik det 
slag i slag med morgenmad, pakning og 
opstilling foran hotellet, hvor en bus og 
Van skulle køre os til færgen 40 km 
sydpå. Men ak, en gammel faldefærdig 
skolebus med plads til 24 pers. samt en 
gammel Van med en endnu mere 
faldefærdig chauffør kørte op foran 
hotellet. Som i eventyrene endte det dog 
lykkeligt, med assistance fra et par Van 
mere nåede alle både piger og kufferter 
frem i tide til færgen. Trods køligt og 
overskyet vejr blev det igen en smuk 
oplevelse. Desværre så vi ingen hvaler, 
hvilket vi ellers havde håbet meget på. Vel 
fremme i Powell River blev vi modtaget af 
en sød dame, der havde ansvaret for 
indkvarteringen af den danske gruppe. 
Hjem til værtsfamilierne, pakke ud, spise 
og derefter korprøve i en lille kirke. Om 
eftermiddagen blev vi modtaget af 
festivalkomiteen i det kompleks, hvor 
selve festivalen og konkurrencerne skulle 
foregå, blev vist rundt og fik programmer 
osv. udleveret. Om aftenen var der Galla 
Opening Concert. En flot, men også meget 
lang aften med mange indslag og taler. Til 
sidst sad de yngste af vores piger ret op og 
ned og sov. Så de fleste nød det, da de 
kom hjem i seng. 
 

7. juli 
Sove længe…ahhh. Igen korprøve i kirken 
hvorefter vi gik over til festivalcentret. 
Her blev de medbragte madpakker nydt på 
græsplænen i dejligt solskin. Så stod 
programmet på fællesprøve med alle 
korsangere, ca. 1400, da der den sidste 
dag skulle opføres et fællesværk. Bagefter 
var eftermiddagen fri. Nogle var på tur 
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med værtsfamilierne og nød naturen, mens 
andre nød butikkerne og det store 
indkøbscenter. Om aftenen var der koncert 
i festivalcentret med 4 kor hvoraf det ene 
var vores. Det gjorde de rigtigt flot. Da 
der deltog kor fra 13 lande, var der hver 
dag koncerter forskellige steder rundt i 
byen. Festivalen der afholdes hvert 2. år 
involverer utroligt mange mennesker i 
Powell River som kun har 7000 
indbyggere. Langt de fleste arbejder frivil-
ligt med at arrangere privatindkvartering, 
planlægge hvor de forskellige koncerter 
skal foregå, fælles spisning og meget 
mere. Et imponerende arrangement for så 
lille en by. 
 

8. juli 
En travl dag der startede med 
sommerfugle i maven hos pigerne og 
Lone. De ældste i Pigekoret skulle om 
formiddagen konkurrere i deres 
aldersklasse. Det gik rigtigt fint, men der 
deltog mange eminent dygtige kor, så 
konkurrencen var stor. Over stok og sten 
gik det herefter ud til et af de andre 
koncertsteder med en af pigerne der skulle 
synge med i solokonkurrencen, organisten 
og ”kameramanden” var med. Hun sang 
utroligt smukt, hvilket også blev bekræftet 
senere i den skriftlige udtalelse fra 
dommerne. Huhej tilbage til festivalcen-
tret igen, hvor det nu var de yngste i koret 
der skulle ”på”. Også de klarede det med 
glans. Som nogle af de store piger sagde 
senere:” Vi kan trygt lægge korets fremtid 
i deres hænder”. Pyha nu var det tiltrængt 
med en frokostpause, og alle kunne slappe 
af, da dages konkurrencer nu var 
overstået. Men der ventede stadig en travl 
eftermiddag, Først prøve igen på 
fællesværket og bagefter i bus ud til et nyt 
koncertsted. Her skulle koret deltage i en 
eftermiddagskoncert sammen med kor fra 
Canada, USA og Australien. Vores kor 
gjorde en god figur og fik et begejstret 
bifald fra de mange tilhørere. 
Vi sluttede dagen med ægte canadisk 
barbecue på stranden samme med alle de 

andre kor. Det var herligt at sidde der 
blandt korsangere fra alverdens lande og 
samtidig nyde udsigten udover vandet og 
bjergene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. juli   
Igen en konkurrence dag. Først skulle en 
anden af pigerne synge i solokonkurren-
cen. Så det gik atter med privatchauffør, 
organist, ”kameramand” og chaperone af 
sted til koncertsalen, hvor det blev 
afviklet. Også hun klarede det med glans 
trods stor nervøsitet. Og atter en flot 
udtalelse blev modtaget. Så var det i fuld 
fart tilbage til festivalcentret, hvor det nu 
var hele korets tur til at konkurrere. Vi var 
faktisk glade for det ikke var 30 gr. For så 
havde vi vist først fået sved på panden. 
Koret sang bare så smukt og fik så flot et 
bifald, det var dejligt. Bagefter var det tid 
til rigtigt at puste ud for både pigerne og 
Lone, nu var der kun koncerter igen og 
ikke flere konkurrencer. Så efter frokost-
pausen og prøven på fællesværket var der 
dømt frieftermiddag med vores værts-
familier. Nogle fik badet i en af søerne, 
andre fik shoppet til den store guldmedalje 
og atter andre var rundt og se på den 
smukke natur. Om aftenen mødtes vi igen 
i festivalcentret til koncert med vinder-
korene i de forskellige kategorier. Her var 
både det russiske og new zealandske kor 
helt eminente. 
 

10. juli 
Så var vi allerede fremme ved sidste dag 
på festivalen. Først blev der øvet på 
fællesværket, og siden var der igen fritid 
med værtsfamilierne om eftermiddagen. 
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Om aftenen skulle den store afslutnings-
koncert så afholdes. Igen var der officielle 
taler afløst af både musik- og sangindslag. 
Det store fællesværk, som alle korene 
havde øvet på de sidste 5 dage, blev 
sunget og fik stor applaus. Til slut blev det 
afsløret at det russiske kor blev vinder af 
hele festivalen. En meget fortjent sejr til et 

fantastisk dygtigt kor. 
Herefter var det hjem for at 
pakke kufferterne og få 
nogen søvn før afrejsen 
dagen efter. 

 
11. juli 
Så var afskedens time kommet. Vi skulle 
sige farvel til vores utrolig søde og 
gæstfrie værtsfamilier, der i 5 dage havde 
forkælet og vartet os op. Det krævede 
både knus, kram og et par afskedssange. 
Så gik turen med bus sydover afløst af 2 
sejlture. Det var en fantastisk flot tur og 
vejret blev bare bedre og bedre, jo nærmer 
vi kom Burnaby, en forstad til Vancouver. 
Undervejs underholdt pigerne med sang, 
både da vi ventede på færgerne og ombord 
på disse, det kan hurtigt samle en flok 
begejstrede tilhørere. I Burnaby stod den 
danske forening klar til at modtage os i the 
Danish Lutheran Church. Efter en god 
korprøve blev der serveret frikadeller og 
alt godt fra Danmark. Koncerten blev hørt 
af en stopfyldt kirke og de gamle danskere 
var vilde med koret og mange af de kendte 
danske salmer og sange. En dejlig dag 
blev afsluttet med det store sønderjyske 
kaffebord, før vi kom med vores 
værtsfamilier hjem. 
 
12. juli 
On the road again. For i dag skulle vi 
videre mod Kelowna, en større by i 
Okanagan provinsen. Vi havde en lang 
køretur foran os. Undervejs stoppede vi og 
fik frokost ved et meget, meget smukt 
vandfald. Sidst på eftermiddagen nåede vi 
Kelowna og igen en masse søde 
værtsfamilier, der forkælede os grundigt 
de næste 2 dage. 

13. juli 
Vi stod op til en strålende sol og dejlig 
varme og dagens første mål var et stort 
indkøbscenter i byens centrum. Så her slap 
vi 43 ”vilde” piger løs på indkøb i 1½ 
time. Derefter gik turen videre til råd-
huset, hvor dagens koncert skulle foregå 
på plænen foran. Desværre et ret larmende 
og trafikeret område, men pigerne tog det 
i stiv arm og leverede en flot koncert, der 
sluttede med at publikum stod op og sang 
med på ”Oh Canada”, en meget populær 
afslutning på koncerten. Om eftermid-
dagen blev det flotte vejr nydt ved vandet, 
der var ret koldt, men det tog de danske 
”vikingepiger” ikke så tungt, så de fleste 
fik sig en dukkert. Flere af vi voksne 
sluttede dagen med vinsmagning på en 
stor og meget smuk vingård. Vi kan hilse 
og sige, at canadisk vin fra Okanagan 
smager fortrinligt. 
 

14. juli 
Igen afsked med nogle meget søde og 
gæstfrie værtsfamilier. Utroligt så mange 
kontakter man kan nå at skabe på 14 dage. 
Dagens mål var Vernon, en mindre by 
med et stort skisportssted ca. 1½ time fra 
Kelowna. Turen dertil var nok det 
allersmukkeste vi oplevede på vores rejse. 
Bjerge, store skove og fantastisk flotte 
søer. Det kan ikke beskrives, men skal ses. 
Vi startede med en vandretur ved 
skicentret. Her var advarsler om brune 
bjørne, vi så desværre ingen, hvilket flere 
ellers havde lyst til.  
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Eftermiddagen tilbragte vi ved den 
smukkeste sø, omkranset af bjerge med 
sne på toppen. Her havde de nye 
værtsfamilier arrangeret barbecue for os 
og et kor fra Taiwan. Her blev solbadet, 
søbadet og slappet af før aftenens koncert. 
Koncerten var sammen med koret fra 
Taiwan. Hvert kor havde en afdeling for 
sig, og koncerten sluttede så med begge 
kor, der sang fællesværket fra festivalen. 
En dejlig koncert for en stopfyldt kirke. 
Herefter trængte alle til at komme hjem til 
de nye værtsfamilier og sove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. juli   
I dag skulle turen så fortsætte sydover til 
Mission, en forstad til Vancouver. Det 
blev en lang og varm bustur, men pigerne 
tog det i stiv arm, specielt da vi undervejs 
gjorde holdt, og alle fik en kæmpe is 
sponseret af en meget rar mand, vi kender 
i Esbjerg. Vel fremme blev vi mødt af 
tures sidste værtsfamilier, der serverede 
mad i det fri, så vi kunne nyde det flotte 
vejr. Aftenens og turens sidste koncert 
foregik i et teater. Utroligt at pigerne efter 
en lang og varm dag igen lavede en 
superflot koncert. Hvad Lone Gislinge gør 
ved dem, ved vi ikke rigtigt, men det 
virker i hvert tilfælde. 
 
16. juli 
Afsked med vores værtsfamilier og 
derefter blev kursen sat mod Stanley Park, 
et stort rekreativt område på en ø lige 
overfor Vancouver. Her nød vi vores 
madpakker, det smukke vejr og den 
fantastiske udsigt over Vancouver. Efter-
middagen blev brugt downtown. Her blev 

pigerne ”sluppet” løs i små grupper, med 
strenge formaninger om, at passe på 
hinanden og være på vores mødested 
præcis klokken 16. Vi skulle jo gerne nå 
vores fly og ikke miste et par piger her i 
Vancouver. Alle nød vist eftermiddagen, 
det gode vejr og de mange forretninger. 
Vel ankommet til lufthavnen fik pigerne 
sunget afskedssang for de 2 søde guider, 
der havde fulgt os den sidste uge, og vores 
søde buschauffør. Den lange flyvetur til 
London gik hurtigt og smertefrit, de fleste 
sov vist det meste af vejen. I London blev 
vi desværre nogle timer forsinket, men 
ankom godt til Kastrup sent på aftenen, 
dog 14 kufferter ”fattigere”. Det var lidt 
træls for pigerne, der havde glædet sig til 
at komme hjem med gaver til familien. I 
løbet af de næste 5 dage dukkede alle 
kufferterne heldigvis op hos de rette 
ejermænd. De Blå Busser bragte os sikkert 
til Esbjerg, hvor vi blev modtaget af 
længselsfulde forældre og tordenvejr. 
 
Vi vil hermed slutte rejsebrevet med en 
stor tak til alle fonde og sponsorer, som 
har været med til at muliggøre denne 
oplevelsesrige koncertrejse for 
Konservatoriets Pigekor i Esbjerg. 
Vi har på denne tur haft mange fantastiske 
oplevelser og fået en overvældende 
hjertelig og begejstret modtagelse overalt. 
Som forældre har det været rart at iagttage 
pigernes åbenhed og evne til at tilpasse sig 
og dermed være gode ambassadører for 
dansk korsang og ungdomskultur. 
 
På forældregruppens vegne Jill Jørgensen 
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Aktivitetskalender: 
 
23/10 Koncert på konservatoriet 

kl. 12.00 
17/11 Koncert i Sunds kirke kl. 

19.30 
5/12 Koncert i Brørup kirke kl. 

16.00 
12/12 De Ni Læsninger i Zions 

kirke kl. 16.00 
10/4-05 Koncert i Fonnesbæk kirke, 

Ikast kl. 16.00 
27/4 Koncert i Brande kirke kl. 

19.30 
12/6 Sponsorkoncert i Konser-

vatoriets koncertsal kl. 
16.00 

 

 
En stor tak til pigekorets fadderskabs-
sponsorer: 
Advokatfirma Kirk Larsen & Ascanius 
Anlægsgartner Loklindt 
ART - Aktiv Rengøring og Totalservice 
BERNINA 
BG-Bank, Kongensgade 
BHM TRYK ApS 
Bo Bedre, Strandby Plads 
BRIDAL, Storegade 
Centerforeningen Sædding Centret 
City Guld, Kongensgade 
DAI-Gruppen  
DANSK PIANO IMPORT 
De Blå Busser 
DEKO-ART Aps  
DK Benzin, Sædding Ringvej 
Ekspres Trykkeriet 
Esbjerg Dentallaboratorium 
Expert Jasper 
Falcks Redningskorps A/S 
Fanø Autoværksted  
Flyttefirma Aarsland A/S 
Fru Krista Iversen 
Føtex, Smedegade 
Gregors Cykler 
Hotel Ansgar 
Ingvard Christensen I/S 
Jyske Bank 
Kaj Madsen, slagtermester 

Karin og Bo Hansson 
Kiropraktisk Klinik, Varde 
Kosmetolog Connie Krøyer 
KPMG C. Jespersen Revision 
Lina Harder Pedersen 
Lykkes Udlejning ApS 
Malerbutikken Petersen og Hundebøl 
Olesen & Jensen A/S 
Pantebrevsfirma Skovsager &
 Dalgaard A/S 
PriceWaterhouseCoopers 
Restaurant Bourgogne 
Revisionsselskabet Fl. Andersen 
Sportmaster, Esbjerg 
Steff Byg A/S 
Strandbygades Autoværksted 
TripleNine Fish Protein a.m.b.a. 
Vest Bolig 
Vor Frelsers Sogns Menighedsråd 
 
 
 

Pigekoret ønsker at rette en varm tak til 
følgende, som har støttet korets 
arbejde: 
Amtsmusikudvalget i Ribe Amt 
BG Bank Fonden i Esbjerg 
Claus, Alice & Tage Sørensens Fond 
Dronning Margrethe og Prins Henriks  

Fond 
Esbjerg-Fonden 
Esbjerg Kommune 
Fonden Børnenes Vel 
Frimodt-Heineke Fonden 
Grosserer Harald Jensen og hustrus fond 
Grundtvigskirkens menighedsråd 
Lida og Oskar Nielsens Fond 
Lions Club Esbjerg Grådybet 
Ole Kirks Fond 
Oticon Fonden 
Ruth & Chr. Muff Iversens fond 
Viking Life-Saving Equipment A/S 

 
 


