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Få dage før showtime: Kæmpe kor er 
næsten klar til koncert 
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Gennem den seneste måned har 220 elever fra Bredagerskolen øvet to gange om ugen 
for at blive klar til den store julekoncert på mandag 05 dec. 2018 

Anders Kynde , ankyn@vafo.dk 

Jelling: "En glædelig jul til alle," synger musiklæreren. 

"En glædelig jul til alle," gentager pigerne med en andenstemme. 

Vi er i gymnastiksalen på Bredagerskolen. Omkring 100 piger sidder på stolene og synger den 

samme sætning for syvende gang i træk. De øver andenstemmer til flere sange, inden drengene om 

en halv time kommer og synger med. 

Blandt pigerne er Astrid Johnsen fra 8. klasse. Hun har sunget i kirkekor siden 4. klasse, så det med 

at synge i kor, er ikke nyt for hende. 

- Jeg kan godt lide at synge og det fællesskab, der hører med, når man synger i kor. Det er fedt, at vi 

her er så mange i koret, fordi det giver flere muligheder, siger Astrid Johnsen. 

Fællesskab og sang 

Det er første gang, udskolingen på Bredagerskolen prøver kræfter med et sangprojekt af den 

størrelse.Formålet er blandt andet at give eleverne en fællesskabsfølelse gennem sang og at vise alle 

forældrene, hvordan sang kan give eleverne den oplevelse. 

Samarbejdet foregår mellem 220 elever og lærere på Bredagerskolen og korleder Naja Storebjerg 

samt sangere fra Jellings Kællinger, Folkekoret, Kordania og Køkultur. 

 
260 sangere 

Der er cirka 220 udskolingselever med i koret. Derudover er der inviteret sangere fra fire af Jellings 

lokale kor til at optræde med de unge mennesker, så alt i alt nærmer koret sig en besætning på 260 

sangere. 

- Vi skal blandt andet synge "En stjerneregn af sne", "Fix You", "Hvad er det der gør jul noget 

særligt" og "Riverside". Jeg glæder mig især til "En stjerneregn af sne" - der bliver der virkelig 

sunget igennem, fortæller 14-årige Jonathan Nicolaisen, som ikke har de store erfaringer med 

korsang. 



Det har klassekammeraten Frida Lund Iskov heller ikke. 

- I starten var tanken om at skulle synge for så mange mennesker en anelse grænseoverskridende, 

men jeg synes, at det bliver bedre og bedre, siger hun. 

Koncerten foregår mandag 10. december klokken 19.30 i Bredagerskolens hal. Alle er velkommen, 

men da der begrænset plads skal man sikre sig en gratis billet via Place2Book - link kan findes via 

skolens Facebook-side. 

 

14-årige Jonathan Nicolaisen glæder sig især til at synge "En stjerneregn af sne".  
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