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KoriO søker menn til konsert med New Jordal Swingers

Rockeføtter på frierferd

rOckegLade: korio jakter på menn i forbindelse med rockekonserten koret skal ha sammen med New jordal swingers. – sangglede er det eneste kravet, sier koristene.

Se godt på gruppebildet over. Du ser
seks menn, men det
er altfor lite for rockeprosjektet KoriO
skal ha sammen med
New Jordal Swingers.

korprosjekt
Ole kjeldsberg endresen

ole.endresen@oblad.no

KOLBOTN: – Vi har spesielt
behov for menn, gjerne litt
yngre basser og tenorer, men
ønsker også sopraner velkommen, sier Kirsti Foss.
Hun er leder for KoriO (Kor i
Oppegård), som i disse dager
tar sats for et storslått rockeprosjekt sammen med New
Jordal Swingers, rock`n roll- og
popbandet som har holdt det
gående i over 40 år.
– Hva er yngre menn i denne
sammenheng?
– Koret vårt består av rundt
30 sangere i kategorien femti
pluss. Vi er en svært sangglad
og munter gjeng med mye grått
hår, men sanggleden sitter ikke
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Det er tydeligvis ikke blant
unge «handymen» vi finner de
sangglade ... eller tar
jeg feil?
i hodebunnen.
– Menn i alle aldre er velkommen. Få gjerne med at dirigenten vår gjennom 12 år, Tage
Tysland, er en yngre mann,
sier korlederen.

Mislyktes i «lekegrinda»
– Dere er ikke det eneste
koret som er på frierføtter for
å få flere menn?
– Det vet vi godt. Derfor sang
vi ved kassa til Biltema i Oppegård for et år siden. Det er jo
«lekegrinda» til menn og
mange av dem er unge.
– Det gikk dårlig, det er tydeligvis ikke blant unge «handymen» vi finner de sangglade.
– Eller tar jeg helt feil, ler
Kirsti Foss.
– Du må gjerne skrive at vi
fikk seks nye medlemmer
forrige mandag, så dette kan gå
vår vei.
– Til saken: Hva slags

new jOrdaL SwIngerS: Gamle rockegutter, som har holdt koken
i over 40 år.

dIrIgenten: tage tysland har
dirigert korio i 12 år.

konsert er det KoriO lokker
med?
– Det er et rockeprosjekt,
som avsluttes med en storslått
konsert i Kolben 22. oktober.
New Jordal Swingers bør være
godt kjent for den voksne
garde rockeglade.
– Vi skal i
hovedsak synge
en del av bandets egne låter
pluss litt til.

lov å prøve seg noen ganger for
å se om du trives i koret.
– Skal dere bruke hele året
til å øve på rockekonserten?
– Vi synger nok noe annet
innimellom for vi skal ha
konsert på Greverud sykehjem
i løpet av våren.
– Dessuten har vi fått tilbud
om å synge med Hanne Krogh
& 3 tenorer, Helene Bøksle og
Marianne Antonsen i Kolben
7. mars.
– Det er kort varsel, men
koret har bestemt seg for å ta
utfordringen, sier Kirsti Foss.

Sanggleden viktigst
– Jeg synes også du skal få med
at dette ikke er første gang vi
synger med kjendiser. Vi har

sunget mye med Hanne Krogh,
blant annet julekonsertene
hun har hatt i Sofiemyr kirke
de siste to årene.
– Er det bare å dukke opp å
si at «jeg liker å synge i
dusjen, men kan ikke noter»?
- Det går helt fint. Det viktigste er sanggleden, og det er
ikke nødvendig å kunne noter
fordi vi øver etter lydfiler.
– Det eneste som trengs er at
interesserte dukker opp på
Tårnåsen Aktivitetssenter i
Oppegård, hvor vi øver hver
mandag fra klokken 18.45. Det

