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TIRSDAG D. 3. JULI - BILLUND > ISTANBUL
Eventyret startede i Billund Lufthavn kl. 12.30. Stemningen var høj, og vi
glædede os til at komme afsted. Traditionen tro sang vi ”I Danmark er jeg
født”, og blandt både piger og forældre blev der fældet en tåre eller to.
Der belv taget afsked med familierne, og vi gik nu en omfattende proces i
møde. Ventetiden var lang, eftersom der var mange kufferter, som skulle
med! Da de sidste piger var kommet igennem security, var der kun 10
min., til flyet afgik, men med raske skridt nåede vi alle med.
Flyveturen til Istanbul på 3,5 time gik hurtigt, specielt fordi de nyeste film
var tilgængelige. Endelig ankom vi til Istanbul, og i forbindelse med det
nyindførte burkaforbud i DK fik nogle af os et chok over kontrasten mellem vores kulturer! I lufthavnen gik vi nu 7 timers ventetid i møde, men 7
timer er ingen sag, når bare man har en ukulele og kan teksten til ”Riptid”
- Den fik vi vist hørt et par gange eller 10 ;-)
Efter to timer med ”Riptid” besluttede Lone, at vi skulle øve koreografi til
de kirkelige sange. Dette var til stor glæde for de forbipasserende, og det
blev også til et par enkelte selfies med et par fans!
ENDELIG SPISETID! Efter et solidt og ”nærende” måltid fra Burger King
blev der hygget tilbage til ”lejren”. Et par enkelte sange, der blev sunget
af de ældre piger, udviklede sig dog til en mindre koncert af hele koret.
Ventetiden var pludselig ovre, og turen gik nu mod gaten og ind i flyet,
hvor vi skulle tilbringe de næste 10 timer. Efter endnu et aftensmåltid dog kl. 3 om natten - var vi nu klar til at sove.

Godnat og vi ses i Sydafrika!
Mathilde Holtum og Victoria Fjord

ONSDAG D. 4. JULI - ISTANBUL > JOHANNESBURG
Kære dagbog
Efter en meget lang nat i flyet landede vi i Johannesburg Lufthavn. Da vi
ankom i lufthavnen, skulle vi stå i en meget lang kø for at komme ind i
landet. Vi fik vores bagage og gik derefter op for at få noget at spise. Vi
besluttede os for at dele nogle pizzaer. Pizzaerne var der delte meninger
om, for vores vedkommende endte vi med at spise frugtstænger.

På vej hen til busserne stødte vi på et sydafrikansk kor, som bød os velkommen med sang. De var meget imødekommende og trak endda nogle
af pigerne med hen for at synge og danse.
Lidt under en time senere ankom vi til Sierra Burgers Park Hotel, hvor vi
fik slappet af, inden vi skulle videre til stedet, hvor vi skulle spise, der lå
et stykke væk fra hotellet.
Efter det skulle vi til åbningsceremoni på World Choir Games. Da vi kom
derhen, blev vi mødt af 2 piger, som hed Rachel og Hunadi. Det var dem,
som skulle vise os rundt.
Åbningsceremonien var en STOR oplevelse med en masse gode indslag,
glade mennesker og en god stemning.
Da ceremonien var forbi, tog vi hjem til hotellet og lagde os til at sove
efter en meget lang men god dag :-)
Sne og Maria Louise

SØNDAG D. 15. JULI - ISTANBUL > BILLUND
Det bliver godt at
komme hjem i min
egen seng!

LØRDAG D. 14. JULI - JOHANNESBURG > ISTANBUL
Dagen startede for os klokken 07.00, hvor vi efterfølgende kom ned og fik
morgenmad, der stod på vafler, kager og andet sundt :-)
Vi skulle være klar klokken 10.00 ude foran vores dør med vores ting. Så
efter maden stormede vi op på vores værelser for at pakke vores ting
færdigt. Brian kom ind for at tjekke, om alt var, som det skulle være, og vi
skulle nu væk fra Montecasino Hotel.

Vi fik alle ønsket Lone en god tur til Cape Town, og nu tog vi bussen ud til
et marked. Derude fik folk lynkøbt de sidste gaver. 10 minutter inden vi
skulle være klar ved bussen, var vi en del, der fyldte os selv med is og andet godt.
Nu gik turen videre mod Jo’burg lufthavn. Men inden da et stop på MacD.
Da vi kom ind i lufthavnen, tjekkede vi ind og kom igennem security - lovligt :-) Nanna og Mikkel fik taget deres boardingpas, da Nanna havde det
dårligt og skulle tjekkes for det. Vi hyggede lidt rundt. Nanna og Mikkel
kom der. De nåede at komme med flyveren, der nu skulle flyve 9,5 time
til Istanbul. Vi fik flymad, der stod på pasta og kylling.
Nu skulle der soves, for det var blevet sent.
Victoria Flagstad

TORSDAG D. 5. JULI - WORLD CHOIR GAMES - TSHWANE - PRETORIA
Dagen startede med morgenmad, og der var ret proppet. Efter det skulle
vi med bussen for at øve den første kategori i World Choir Games.
I løbet af dagen var der mange kinesere, der filmede og tog billeder af os.
Da vi skulle synge, syntes vi, det gik meget godt, og vi håber på et godt
resultat. Lige uden for kirken, vi sang i, var der et afrikansk kor, der sang
for os, og fremmede der filmede imens—igen-igen!

Efter frokost var der mange, der var proppet af is. Vi blev kørt til en koncert, hvor der var mange kor, der sang, og næsten
alle var ved at falde i søvn, og det sjoveste var, at
der var rimelig mange, der faldt i søvn. Efter koncerten vækkede vi dem, der faldt i søvn og kørte i
busserne til aftensmad.
Om aftenen havde vi korprøve på hotellet, hvor
der igen-igen var kinesere, der filmede os, fordi de ikke gad at forlade
rummet, vi sang i.
Der var godnat sang her i aftes, men Mathilde sov, så Anna sagde, vi ikke



skulle have det, for det ville vække hende.
Godnat
Mathilde Holst og Anna Maria

FREDAG D. 13. JULI - JOHANNESBURG
Majse fyldte 16 år og blev naturligvis fejret, som traditionen byder det, med sang, knus og gaver.
Og så gik det løs med en dag med et fuldt og spændende program.
Et besøg på Apartheid Museum gav os et indblik i,
hvordan apartheid gennem mange år var afgørende
for mange sydafrikaneres liv og nu udgør en meget
vigtig del af landets historie.
Efter museumsbesøget fandt vores buschauffør en rigtig fin restaurant til
os, hvor vi til frokost gik ombord i endnu en overdådig buffet, inden vi
igen hoppede ombord i busserne og kørte til Rodean School.
Her blev vi mødt med åbne arme af en meget gæstfri og imødekommende gruppe piger og deres usædvanligt energiske og inspirerende korleder. Hele eftermiddagen blev der indlært og øvet fælles numre til aftenens koncert. Vores piger - The Vikings, som de blev kaldt den dag - lærte
et Mandela Medley med koreografi og det hele, og Lone og vikingerne
lærte så til gengæld pigerne i Rodean Girls Choir første vers af ”Fred hviler over land og by”. Hvor lød det dog smukt!
Aftenens koncert blev spillet i skolens koncertsal for et stort og engageret
publikum. Det var en aften med højt humør, god stemning og en fantastisk energi. Jeg er sikker på, at alle blev rørt af den fine musikalske oplevelse, det var at lytte til begge korene og ikke mindst fællesnumrene og
det fællesskab, vi utallige gange på turen har været vidne til, der skabes
gennem musikken og sangen.
En halvgammel kortante fik i hvert fald mere end én tåre i øjenkrogen og
blev endnu engang mindet om, hvor stor en oplevelse det er at få lov at
være en del af - og bidrage til - denne rejse.
Mit mor-hjerte måtte så bære, at Sarah hele dagen i dag var syg og lå i
sengen tilbage på hotellet, hvor tante Tina og tante Mikkel på skift var
sygepassere, men det klarede vi også helt fint—både Sarah og jeg :-)
Tante Gudrun

Say
cheeeeese

Stjernestunder
fra University of
Pretoria

TORSDAG D. 12. JULI - JOHANNESBURG
Torsdag morgen startede med god morgenmad og
stemning på Montecasino Hotel.
Kl. 09.30 stod den på shopping på Michael Mount
Market. Pigerne købte alt fra sten og magneter til
smykker og kjoler.
I dagens anledning fik vi også sunget for Diana,
som fyldte 17.
Senere på dagen havde vi en aftale med et lokalt
kor i Johannesburg. Vi sang og dansede i farveopdelte grupper (rød, hvid, blå og grøn). Vi optrådte
med vores numre, og alle gjorde det rigtig godt!
Dagen bød på masser indtryk og kultur, og vi gik alle derfra med en rigtig
god oplevelse af indre Johannesburg og menneskene der, på godt og
ondt.
Vi gik derfra med en følelse af taknemmelighed for vores helbred og
hverdag hjemme i Danmark.
Sofie og Freya

FREDAG D. 6. JULI - WORLD CHOIR GAMES - TSHWANE - PRETORIA
Flyets aircondition og Sydafrikas vinter begyndtes at
kunne mærkes ved morgenmaden, hvor flere piger (og
Jakob) havde problemer med halsen i større og mindre
grad. Heldigvis stod Gudrun klar med Strepsils.
Hen af formiddagen/middagen blev pigerne mere og
mere spændte til vores optræden i den verdslige kategori, fordi vi vidste,
at der var flere faldgruber end i den kirkelige.
Vi spiste frokost på universitetet, og bagefter smed vi Jakob og de to buschauffører ud af busserne for at klæde om til korkjoler. Da vi var klar, var
det dog kun Jakob og én buschauffør, som vendte tilbage, da den anden
havde valgt at strejke. Så måtte 58 piger, tanter og pianist klemmes ind i
én bus.
Vi fik et lokale til opvarmning med et andet sydafrikansk kor, som var super respektfulde. Uheldige Freya gik dog ind i en bænk og fik en gigantisk
splint ind i sit skinneben. Med hjælp fra tanter og piger fik de halvdelen
af splinten ud, og efter en Pamol var også Freya klar til at gå på scenen og
give 110%.
Da vi stod klar 5 minutter før, bredte nervøsiteten sig som en steppebrand, men ligeså snart vi gik i gang, nød alle det fuldt ud, og vi huskede
alle de detaljer, Lone havde sagt. Det var den mest vellykkede koncert, vi
har lavet i lang tid, og
vi bar ansvaret som
en gruppe. Da vi var
færdige med de 4
sange, blev vi mødt
af stående bifald fra
publikum, og alle var
ekstremt begejstrede
for vores optræden.

ONSDAG D. 11. JULI - SUN CITY RESORT > JOHANNESBURG
Vi skulle mødes til morgenmad kl. 08.30, og kl.
08.45 sang vi fødselsdagssang for Mathilde, som
blev 13 år.
Efter vi havde spist og sunget fødselsdagssang, skulle vi med bussen til Johannesburg. Da vi kom til hotellet, som hedder Montecasino, skulle vi have noget frokost.
Vi kørte ud til koret, som vi skulle have en workshop og en koncert med.
De var ca. 20 i koret. Kirken lå i et område, hvor de ikke havde særligt
mange penge, lignede det i hvert fald. Da vi kom der ud, kom de syngende ud og gav os alle sammen et kram. GOD VELKOMST!!
Vi varmede lidt op med nogle små lege uden for. Da vi kom ind i kirken,
lærte de os nogle nye sange med danse til. Efter vi havde sunget lidt med
dem, lavede vi selv en prøve, hvor vi lige fik sunget tingene igennem.
Mens vi sang med det andet kor, havde tanterne været ude efter en masse mad til os og det andet kor. Imens vi havde haft en prøve, havde det
andet kor skiftet til deres flotte tøj, og de begyndte at spise, imens vi
klædte om. Da vi var omklædt, stod vi egentlig bare og spiste, og nogle
snakkede med det andet kor.
Mange af pigerne havde fået et godt øje til en dreng fra det andet kor, så
han stod selvfølgelig med en masse piger rundt om sig. Mens vi spiste,
kom gæsterne, som skulle høre koncerten, ind og satte sig. Da alle sad i
salen, startede koncerten. Koret fra Afrika startede koncerten med et par
sange, og det lød pissegodt, og så skulle vi på, og vi sang den kirkelige
først. Efter os skulle afrikanerne synge igen, og det lød også pissegodt.
Efter det sang vi den verdslige version. Til sidst sang vi de sange, som vi
lærte tidligere på dagen sammen med det andet kor.
Da koncerten var slut, stod vi alle sammen uden for og snakkede med
dem fra det andet kor. Efter lidt tid tog vi bussen hjem til hotellet og gik
på hovedet i seng!!
Signe og Lykke

I det øjeblik vi trådte ud af døren, begyndte pigerne at juble og græde af
overvældelse, lettelse og ekstrem glæde. Selv Lone var nødt til at sige,
hvor stolt hun var af os.
Aftensmaden blev indtaget som de to andre dage, og omklædningen blev
gjort på toilettet.
Vi skulle vente i 30-40 minutter på vores bus, så vi brugte noget af tiden
på at danse og synge afrikanske sange. Nogle piger tog hjem til hotellet,
mens andre tog til en Celebration Concert, hvor bl.a. Århus Pigekor skulle
optræde. De gjorde det fantastiks, og bagefter skulle vi da lige synge ”I
Danmark Er Jeg Født” og ”I Am the Rose of Sharon” og ”Butterfly” med
hver vores koreografi, og Panda var stolt.
Vi kom tilbage til hotellet, og så var der møde på gangene for at bruge
internettet til at kommunikere med de efterladte i Danmark.
Kl. 23.15 skulle der være ro på værelserne, og efter en følelsesladet og
oplevelsesrig dag var alle klar på en god nats søvn.
Johanne og Klara

LØRDAG D. 7. JULI - WORLD CHOIR GAMES - TSHWANE - PRETORIA
Vi vågnede kl. 08.00 i morges og gik ned for at spise morgenmad. Kl.
10.00 skulle vi til korprøve og øve sangene til Friendship Koncerten i dag.
Til Friendship Koncerten gik det rigtigt godt. Louise fik sunget sin solo i
”Så tag mit hjerte” (det lød pissegodt), og vi fik sunget med et mega godt
drengekor inden koncerten. ”Det var pissefedt”.
Efter Friendship Koncerten
skulle vi hurtigt videre til
Award Ceremony—”alle var
så spændte!!”
Det bliver for
vildt!

Vi sad nervøse og spændte, da det
kom til den verdslige kategori,
hver gang placeringen blev sat
højere og højere op, uden det var
os, der blev nævnt SKREG VI!!
Placeringen gik op til guld, og vi
var så spændte, at vi næsten ikke
kunne være i os selv! Da det var
nået til 2. pladsen, og de ikke havde sagt vores navn, vidste vi godt,
hvad klokken havde slået!

Vi havde VUNDET!!

Efter vi havde vundet 1. pladsen i den verdslige, gik det videre til den kirkelige. Vi skulle selvfølgelig også have en god placering der, så vi fik en 2.
plads. Det var den fedeste følelse at vinde en 1. plads og en 2. plads!!
Vi er så glade for, at vi har fået chancen for at være med til denne fantastiske dag!! Vi har øvet som gale, vi har råbt og skreget, da vi vandt. Vi
har skrevet HISTORIE!
”Vi er så seje”
Helena og Sidsel

SØNDAG D. 8. JULI - PRETORIA > SUN CITY RESORT
I dag vågnede vi kl. 07.30 og gik ned og spiste morgenmad. Stor lækker
morgenbuffet som de andre dage. Da det var vores sidste dag på hotellet
(Sierra Burgers Park Hotel), gik vi op og pakkede, og alle var klar med
kufferter og det hele uden for værelserne kl. 09.00. Vores værelser blev
tjekket, og så var der tælling i receptionen.
Busserne skulle komme og hente os kl. 10.00, men da der gik
noget galt med planlægningen, kom busserne først kl. 12.00.
Heldigvis hyggede vi os i receptionen med ”Den fisk” og et spil
Varulv.
Da busserne havde hentet os, kørte vi i ca. 15 min. til Union
Building, hvor vi var i 30 minutters tid. Da man ikke bare sådan kan komme ind i Union Building, fik vi taget nogle billeder udefra og med den store Nelson Mandela statue, der står i haven ved Union Building. Mange
piger fik også købt noget ved de boder, der var ude foran Union Building.

Kl. 13.00 kørte vi videre til et stort marked, hvor vi fik en lækker frokost,
hvor Gudrun hældte en hel saltbøsse i maden, og der var igen en del piger, der fik købt nogle ting.
Så lå der os 1,5 times lang køretur forude. På køreturen skulle Diana tisse, men da der ikke var noget lys inde på bustoilettet, kom Astrid og
Freya til undsætning med deres lommelygter og lyste ind på døren, så
Diana kunne se noget.
Kl. 17.30 ankom vi til Sun City (Hotel Cabanas), hvor vi fik uddelt værelser
og tid til at pakke ud. Kl. 18.45 mødtes vi igen i receptionen, hvor Lone
kom og fortalte os, at vi skulle spise på et casino kl. 20.30. Lidt før det gik
vi op til et center nærliggende hotellet og casinoet, hvor vi hyggede os
lidt i arkaden. Da vi var kommet op til casinoet, fik vi nogle borde, og så
var der lækker buffet med dessert efterfølgende.
Da vi havde spist, tog en flok piger og tante Brian op i centeret igen og
købte slik.
En dejlig dag med meget bus og mange oplevelser, så nu er vi klar til at gå
i seng. Godnat.
Amalie og Celina

TIRSDAG D. 10. JULI - SUN CITY RESORT
Klokken 05.16 ringede vækkeuret, og så var dagen i gang.
Jeg (Astrid) skulle som sædvanlig vække Dagmar, da hun ikke
vil vågne. Grunden til, at uret skulle ringe så tidligt, var, at vi
skulle på morgensafari - klokken 07.00! Dog ville hotellet ikke lade os spise to gange, så den forventede morgenmad kl. 06.00 blev aldrig til noget.
Men tanterne kom os til undsætning med Oreos og æbler :-)

Vi blev fordelt i de tre busser, og så var det afsted. Udover pigernes snakken og bilens brummen var der helt stille… Der var også rig mulighed for
at se dyr; der var bl.a. løver, flodheste, næsehorn, suicide chikens, giraffer og zebraer. Nogle piger var så trætte, at de faldt i søvn. Bl.a. Sofia
tog sig en ”morfar” :-)
Efter tre timers safari - og pause med chips og sodavand - var vi hjemme
igen. Desperate skyndte vi os ned til morgenmad, hvor vi kæmpede mod
nogle aggressive hvepse, der ville smage på vores morgenmad. Den bestod af ”nærende” pandekager, pommes frittes og en masse andre gode
sager.
Derefter fik vi valget mellem at se det overdådige palads eller at blive
hjemme og slappe af. Os der blev hjemme fik sovet og slappet af, eller
det vi nu kunne, eftersom Freya var vildt overtræt og slet ikke kunne falde ned.
Da klokken blev 14.45 var det tid til endnu en safaritur; nu en eftermiddagssafari. Vi tog afsted i de samme busser med de samme guides. Det
var helt klart en anderledes oplevelse end den, vi havde fået om morgenen. Vi så flere dyr. Specielt min gruppe fik en vild oplevelse, da en løve
kom gående midt på vejen imod os. Efter endnu flere gode oplevelser gik
turen hjemad.
Da vi kom frem til centeret, hvor vi skulle spise, var vi sindssygt trætte.
Dog sang vi Las Amarillas midt på torvet. Hver pige fik 100 rand, hvorefter
vi selv måtte bestemme, hvor vi ville spise. Kl. 21.00 skulle vi være tilbage
på hotellet, hvor der blev slappet af og snakket. Kl. 22.30 var der nattero,
og Lone og Diana kom og sang godnatsang. En dejlig dag var ovre.
Dagmar og Astrid

MANDAG D. 9. JULI - SUN CITY RESORT
Vi vågnede op til lækker morgenmad, det var vildt svært at bestemme,
hvad man skulle have. Der var også en smuk sø lige ude foran Cajsas og
mit vindue, så en verdensklasses udsigt var det også.
Efter den lækre morgenmad begyndte vi på at gå rundt i Sun City, en virkelig stor by med masser at lave, man kan nemlig bowle, spise, shoppe,
klatre, gå i labyrint og meget mere. I min gruppe gik vi først i labyrinten,
som var svær, men vi fandt ud af det til sidst, og så skulle vi klatre eller
sådan noget svævebane noget, og det var vildt fedt - vi fløj over vandet men også meget grænseoverskridende.
Efter det fik vi mad og shoppede lidt. Da vi var på vej hjem, så vi mange
aber og også nogle ret store.
Senere hen spiste vi i shopping centeret. De andre fik burger og spareribs, men jeg hoppede på vegetarvognen og fik nudler.
Efter det gik jeg hjem sammen med Marie og Karen og Sne, og nogle blev
og spillede bowling, men det var dejligt med en hyggelig chill-dag på hotellet.
Ditte Ehmsen
Ditte og jeg vågnede op, og vi havde den bedste udsigt til en sø med jetski—dem vil vi prøve, men det skete ikke i dag. Så gik vi op til morgenmad, pandekager, vafler, frugt, endda pommes frittes! Vi så også aber,
der kravlede på rundt på tagene.
Men vi havde fri det meste af dagen - til kl. 18.00 hvor vi skulle spise
aftensmad. Men imellemtiden fra 12.00 - 18.00 var vi en gruppe på 10 på
zip-lines, vi alle (seriøst næsten alle) fik lavet negle - mange lange og
flotte.
Ellers en masse tid brugt i slikbutikken og afrikanske shops.
Cajsa J. Mønsted
Hvem har fodret
denne bavian?

