
Musikalsk jubilæum
i Vejen Mandskor
Vøgn Jakobsen fejret efter 25-å,r sorn Leder af Vegen Mandskor
SelvomVejenMands-
kor snart indleder sin
traditionelle jule-tur-
n6, så er det ikke bare
de gamle julesange,
som korets medlem-
mer havde på reper-
toiret i aftes på Bak-
kely Skole - korets
ugentlige Øveaften
blev også brugt til at
fejre Vagn Jakobsen,
som nu har dirigeret
Vejen Mandskor igen-
nem 25 år.

Et sådant jubilæum lader

koret selvfølgelig ikke gå
stille af, så i aftenens anled-
ning blev Vagn Jakobsen
selvføIgelig fejret og det i
bogstaveligste forstand for
fuld musik.

I dag tællerVejen Mands-
kor 20 medlemmer, men si-
den starten i 1925 har koret
fra tid til anden rådet over
op tit 30 mandsstemmer.
Og selv om koret også har
firstemmigt sang på sit re-
pertoire, så harVagn Jakob-
sen selvfølgelig tjek på
hver eneste mandsstemme.
Korets glansnummer er'så-
ledes en svær norsk melodi
»Når fjordene blåneru, som
Vejen Mandskor under
Vagn Jakobsens ledelse

fremfører i fuld firstem-
migt pragt i Bakkely Skoles
Sanglokale.

Korets 62-årige jubilar
har selvtidligere som folke-
skolelærer forstået at "diri-gere« sine elever på Bakke-
ly Skole. Nu har Vagn Ja-
kobsen imidlertid stoppet
sin lærergerning, og får
derfor meget mere tid til at
dirigere Vejens mands-
stemmer.

Men der er sagtens plads
til flere mænd i koret - og i
seerdeleshed flere unge
mænd. Som korets tidlige-
re formand, Ove Sprensen,
forklarer, så er der brug for
unge mandlige sangere i
Vejen. Ikke mindst Studio

73 har forstået at gPre flittig
brug af byens sangere ak-
kurat som Vejen Mandskor.

Inden længe skal koret
på sin traditionelle jule-tur-
n6, og denne gang er det
plejetljemmene Birkely og
Rosengården, som får be-
søB af koret. Foruden de
gamle julesange, har
mandskoret også sat gamle
gårdsange og folkeviser på
programmet, og selvfplge-
lig bliver der også lejlighed
til at høre mandskoret prø-
ve kræfter med den norske
,Når fjordene blånern.

dip



Sid,en 1925 hørVejenMøndskor sungetforoejensente - t øftes sangkoretforVøgn Jakobsen, der nuharLedetmønd,skoret
tgennem 25 å,r.


