Shantyboys:

Etableret som en frivillig gruppe inden for Aabenraa Shantykors rammer, der
efter aftale i hvert enkelt tilfælde deltager i private eller mindre arrangementer,
hvor hele koret ikke ønsker at deltage.
Dog forudsættes at orkester og min. 10 sangere kan deltage.
Tovholder for gruppen er p.t. Orla Jensen, der modtager evt. henvendelser, som
ligger i Shantyboys rammer på mailadressen: jenmuld@webspeed.dk.
Gruppen optræder i hvid skjorte med rødt halsklæde og gør under arrangementet
opmærksom på gruppens status i forhold til koret. Gruppen fastsætter selv sit
repertoire.

Koret startede i 2007 på initiativ af ”Aabenraa Museums Venner”,
og optrådte allerede efter tre øveaftener i anledning af ”Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne” i Aabenraa.
Siden da har koret glædet publikum såvel lokalt som ved medvirken i udenbys
arrangementer.

Arrangementer hvor vi har deltaget omfatter bl.a. udstillingsåbninger på Søfartsmuseet,
Æblesejlads i Kollund
Romregatta i Flensborg
Træskibs Sammenslutningens årsmøde
Kgl. Classic.
Havnens dag.
Sydbanks Aktionærmøde,
Shantyfestivaller i Esbjerg og Svendborg samt vor egen ved 10 års jubilæet i
2017
Julehjertebyen og årlige julekoncerter i Aabenraa, Værftsdag på Kalvø
Udgivelse af CD med Aabenraa Sange og sange fra Aabenraa Skyttelaug.
samt adskillige private arrangementer.
Hvad er Shanty?
Ordet shanty kommer antagelig fra det franske ord ”chanter”, der betyder at
synge!

Aabenraa Shantykor er:




-Et ”hyggekor” – uden optagelsesprøve. Det forudsættes naturligvis, at
du har lyst, tid og energi til at deltage. Men så skaber det også glæde for
alle. Selvfølgelig bestræber vi os på at kunne levere kvalitet, som vi kan
være bekendt at optræde med.
-Et rent mandekor – den eneste undtagelse er vores ”orkester” som består af Ruth Heder på harmonika!

På en øveaften møder typisk 20-30 medlemmer, som også er det vi møder med
til koncerter/arrangementer.
Vi synger både unitont og flerstemmigt, idet vi er delt op i 3 stemmer: Melodistemme (Tenor), 2. stemme, (Alt) og Basserne!
I spidsen for koret står vores dirigent Nis-Edwin List-Petersen. Endvidere har vi
vores ”1.styrmand” Leif Kenrad (sekunderet af Orla Jensen), hovmester/ kassemester Erik Skifter-Andersen, ”tømmermand” Heinrich Callesen.
Vi har øveaften hver anden torsdag (ulige uger) på Aabenraa Musikskole, fra kl.
19.30 til 21.30.
Derudover optræder vi ofte i forskellige sammenhænge, naturligvis især ved
maritime begivenheder i området.
Vi har egen hjemmeside www.shantykor.dk, og aftaler eller forespørgsler til
koret kan ske ved benyttelse af denne mail: mail@shantykor.dk

Shanties blev sunget af arbejdshold på de store sejlskibe, hvor der var brug
for hårdt, rytmisk træk, når de tunge sejl skulle hejses. Rytmiske sange med
omkvæd var således perfekte til at ledsage denne trivielle og kraftprægede
opgave.

En gang om året har vi ”fødselsdagsfest/generalforsamling”, hvor året, der gik,
bliver omsat i ord og sang tilsat lidt godt at spise og drikke. Efter god dansk tradition har vi naturligvis også en julefrokost.

I Aabenraa Shantykor bestræber vi os på at være tro mod denne tradition,
men vores repertoire rækker dog noget videre.

Aabenraa Shantykor er egentlig et ”barn” af Aabenraa Søfartsmuseum og vi er
således med til at holde Aabenraas stolte søfartstradition i live.

Vi synger derfor også gerne mere almindeligt kendte og skattede sømandssange. Både engelske og danske. Endvidere har vi et antal mere jule- og kirkeorienterede sange, som vi supplerer med - især i juleperioden.

Tekst fra:

A Shanty is a Sailors Worksong
(New Shanty for the Shanty-Festival 2017 in Aabenraa)

1. From Aabenraa to Hongkong is a long, long way.
That’s why we need to sing our shanties every day
A shanty is a sailors worksong day by day

