Her har jeg samlet uddrag fra mails, som jeg har modtaget fra koncertgængere, sangere og
andet godtfolk efter jubilæumskoncerterne februar 2012.
Det var en så smuk og fantastisk koncert, og vi gav dem stående applaus flere gange - og fik flere
ekstranumre. Det var det alle pengene værd.
Tusind tak for en virkelig dejlig dag. Tønder kulturhus er et fint sted, hvor der er plads til det hele.
Tak for en rigtig fin dag!
Hele koret var enige om, at dagen var meget vellykket.
Det er skønt at kunne synge sammen med andre glade korvenner, der finder den samme glæde ved sangen
som vi selv gør. Du Tove, er et helt energi-bundt af overskud, og du er rigtig god til at videregive dette.
Dit glade smil og kropssprog smitter bare.
Sikken en glæde, at det kunne lade sig gøre at få en "bid" af jeres koncert i Tønder! Hvor er I dygtige!
Sikken en klang og homogenitet i de to store kor. Tonerne gled så fint over i hinanden.
Jeg var imponeret Tove! Og ville gerne have hørt noget mere.
Først vil jeg lige sige tusind tak for en overordentlig dejlig oplevelse i går. Nu er mine fødder ved at finde sig
selv igen!
Jeg siger tusinde tak for den kanon skønne dag. Ja. Der var mange grunde til, at det lykkedes så fantastisk.
En super engageret og dygtig korleder, et super orkester og korsangere, som gjorde alt, hvad de kunne.
Stemningen var super fra start til slut. Den gode mad og den gode stemning ved middagen var en dejlig
afslutning. Vi var trætte og godt brugte, da vi kom hjem, men jeg glæder mig til de to sidste koncerter.
Jeg siger tak for sidst, jeg synes det gik rigtig godt og jeg tror virkelig publikum kunne lide det Jeg glæder
mig til de 2 kommende koncerter, men så bliver det også rart at have lidt fri, ovenpå de mange prøver.
Tusind tak for en super vellykket jubilæumsdag!!
Du godeste hvor var jeg "høj" længe efter. Jeg glæder mig også til i morgen og på onsdag.
Tak for i går aftes. Det var en dejlig oplevelse at høre korene - både hver for sig og sammen. De synger jo
fantastisk alle sammen. Og et dejligt blandet udvalg af sange.
Det gik da bare kanon godt både i går og i Tønder. De gæster vi havde inviteret med var dybt imponeret. Der
er nu noget helt specielt ved både at høre og synge i så stort et kor. Man kan næsten mærke, hvor godt det når
ud til publikum, og så var musikken og dirigenten fantastisk gode. (Nu får jeg nok lønforhøjelse)
Så, kære Tove, er det overstået!!! Det var jo en rigtig fin afslutning på det hele i Ribe.
Det gik godt og jeg blev meget rørt, da publikum rejste sig op i sidste vers af ”Dejlig er jorden” –
meget stemningsfuldt.
Tak for et dejligt projekt, det var en stor fornøjelse at arbejde sammen med dig og dine kor.
Kære Tove. Hvor er du bare dygtig. Det var en fornøjelse at se og høre. Tak for det.
Mange, mange tak.
Selv jeg, der ikke havde meget tid til at arbejde med West side story fik en fantastisk oplevelse. Jeg er godt
vant med kulturelle oplevelser, men dette vil blive husket.
Du, Tove, bringer så meget overskud og ordentlighed ind i koncerten, så min sjæl på skift græder og griner.

