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Konservatoriets Pigekor og 
Treenighedskirkens Drengekor 
Canada 2016  
 
Fredag d. 14. okt. 2016. 
Rejsedag 
 
Konservatoriets Pigekor og Treenighedskirkens Drengekor mødtes ved 
bussen ved Treenighedskirken kl. 4.30 til Kastrup, herfra 8 timers 
flyvetur til Toronto og videre med fly til Montreal.  
 
Med ekstra 6 timers dagslængde blev det en meget lang men 
planmæssig rejsedag.  

Blev indkvarteret hos vores søde værtsfamilier. Det er tydeligt at høre, at 
fransk er det foretrukne sprog her. Men alle taler engelsk. 

 

 

 

Lørdag 15. okt. 2016 
Montreal: Mont-Royal og Saint Joseph Oratory of Montreal 
 

   
Vi har haft en fantastisk dag i Montréal ☀ Solskin, lidt vind, som gjorde det muligt at spise frokost i parken.  

Vi har været på guidet tur i Saint Joseph Oratory of Montréal. Oplevet udsigt fra Mont-Royal, hvilket gav 
anledning til en lille spontan koncert 😊😊 

Eftermiddagen blev brugt i Old Montréal, efterfulgt af korprøve og en vel besøgt koncert, med efterfølgende 
"after party". 
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Søndag d. 16. oktober 2016 
Oratorie of Montreal 
 

  
 
Det meste af dagen er gået med koncert i the Oratorie of Montréal. De 2 kor klæder hinanden, man bliver 
helt rørt når de synger "I Danmark er jeg født" Første billede er fra korprøven i det største kirkerum, inden 
messen, hvor der var 2500 i kirken. Næste billede er fra koncerten i krybten 
 
 
 

Mandag d. 17. oktober 2016 
Farvel til Montreal, Notre Dame Basilica, ankomst til Trois 
Rivieres 
 

   
 
I dag har vi sagt farvel til vores værter i Montréal 😊😊Derefter besøgte vi Notre Dame Basilica (katedral), der 
blev sunget lidt i kirken. Herefter var vi alle på shopping både over og under jorden, inden turen gik mod 
Trois Riviéres (de tre floder), hvor vi blev indkvarteret ved nye værter. 
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Tirsdag d. 18. oktober 2016 
Trois Rivieres 
 

   
 

   

En regnfuld dag i Trois Riviéres, men rig på oplevelser. Vi fik set et nyt amfiteater, den musikskole, hvor 
vores værter går. Frokosten fik vi på Cabane a sucre chez Dany, producent af Mapel Syrup - ahornsirup.I 
aften har korene sunget koncert i katedralen i Trois Riviéres. Mange tilskuere og stående applaus.👏👏 
 
 
 
Onsdag 19. oktober 2016 
Thousand Islands 
 

   

I dag har vi kørt 400 km i bus til Kingston. På vejen var vi i nationalparken Thousand Islands. Vi sejlede 
rundt mellem de tusind øer i et smukt solskinsvejr. 
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Torsdag d. 20. oktober 2016 
Fra Kingston til Toronto 
 

   

Dagen gik med 277 kilometers kørsel fra Kingston til Missisuaga, Toronto. 

Undervejs havde vi flere timers shopping i et stort outletcenter.  

Vi blev indkvarteret på et dejligt hotel, og spiste aftensmaden - pasta Bolognese - på en 
spændende restaurant, Down town Toronto. 

 

Fredag d. 21. oktober 2016  
Toronto - Koncert i Sct. Michael's Cathedral 
 

   

I dag har vi besøgt Saint Michael Katedralen i Toronto samt den tilhørende musikskole som der skulle gives 
fælles koncert med. Dagen startede i kirken hvor der blev øvet, efter frokost gik turen til et museum. Her til 
aften leverede koret den bedste koncert på turen, hvor var det godt, stående bifald (meget længe).  

Der er også blevet hygget og spist pizza. Hjemturen fra kirken er et helt kapitel for sig, tøserne skabte en 
feeeeed stemning i bussen, godt gået både med det ene og det andet, jeg er virkelig stolt over koret. 

Tante Brian 
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Canada - 22. oktober 2016  
Niagara Falls 

  
Vi havde en fantastisk dag, ved Niagara Falls.👍👍 

 
Vi sejlede med The Hornblower og fik taget gruppebillede foran vandfaldene. 
 
 
 
Canada - 24. oktober 2016 
Afrejse fra Toronto 
 

   

Formiddagen gik med at pakke og synge en afskedssang for vores søde busschauffører, inden vi tog afsted 
mod lufthavnen, blev tjekket ind og fløj afsted kl. 16.40. 
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Canada - 25. oktober 2016 
Hjemtur 
 

 

   
 
Efter en nat, der var 6 timer kortere end normalt, og efter at have sunget for personalet på flyet, 
ankom vi planmæssigt til Frankfurt ved 6-tiden og sagde farvel til drengene og mændene med en 
sang i lufthavnen. De skulle med en anden rute resten af vejen. 

Med fly til Kastrup, og videre med bus til Esbjerg. Nok den mest stille bustur på denne tur. Så gav 
vi lige en sang til de pårørende, der tog imod i Esbjerg, inden det var tid til farvel-knus til hinanden 
efter en fantastisk rejse. 
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