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Film om et kor
og sangens Ulrik Wilbek
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Når filmen „En stemme
for livet“ på lørdag har
premiere i Herning for et
indbudt publikum, så er
det tæt på afslutningen på
en årelang rejse for skaberen af filmen, Anne
Holst Moulvad, der med
et filmhold har fulgt Herning Kirkes Drengekor og
dets dirigent, Mads Bille i
et par år. Resultatet er en
usædvanlig dokumentarfilm om en sand ildsjæl,
der har skabt et kor i international klasse.
Et korprojekt af et omfang,
der normalt ville kræve en
storby som grundlag, men
som er blevet til gennem
videreudvikling af et arbejde, der begyndte for 60
år siden. Filmen handler
ikke mindst om koret leder, Mads Bille, som er
manden med projektet,
med stålviljen og med evnen til at få børn fra ni-års
alderen med på sine ideer.
– Han har en helt fanta-
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Vi åbner
2. april
kl. 11

stisk måde at få koret med,
med sine bemærkninger
til koret når de hænger lidt
med næbbet efter lange
prøver. Så kan det lyde til
de små, der er lidt trætte:
„Sent oppe, myggestik,
dårlig barndom - syng
med.“ Eller de større med
stemmerne i overgang får
beskeden : „Hanekyllingerne, der sidder og gror
der ovre i hjørnet - syng
med“. Det er et sprog børn
forstår, og det er det samme sprog han bruger, når
han fortæller om de forskellige komponister. Han
er sangens Ulrik Wilbek,
og han kan bare med sin
måde at tale på give koret
ny energi, fortæller Anne
Holst Moulvad.
Hun fik ideen til filmen,
da hun hørte koret første
gang som gæst ved en konfirmation i Herning Kirke
i foråret 2006. Korsangen
ramte lige i plet.
– Det var en „hov - hvad
var det lige“ oplevelse, så
jeg vendte mig om og så, at
det var et kor af drenge og
mænd i alle størrelser fra
de små på 9-10 år og op til
voksne mænd. Det gjorde
mig nysgerrig, for hvorfor
sang de så godt, fortæller
Anne Holst Moulvad.

Optagelser i skovens dybe stille ro.

Hun fik fat i korets leder
Mads Bille, som fortalte
om koret og om, hvordan
han finder sine kordrenge i
3. klasse ud fra den opfattelse, at talent findes alle
steder - det skal bare have
forudsætninger for at folde
sig ud.
– Jeg håber, at jeg med min
film blandt andet kan vise,
hvordan Mads Bille kan
vække store musikalske
drømme hos små drenge,
og at filmen også vil være
med til at rydde nogle fordomme af vejen.
At hun har givet filmen titlen „En stemme for livet“
er ikke tilfældigt. Den kan
opfattes på flere måder,
men skal især fortælle,

Lidt smartere….
Blå Kors Genbrug er skabt til dig, der
tænker kreativt og socialt. Her ﬁnder
du et miks af ting og stilarter, du kan
gøre til dit helt eget. Besøg os og lad
dig inspirere til at forny dit hjem
med genbrug – det er mere og mere
brugt…
Vi slår dørene op til en nyrenoveret
lys og venlig butik den 2. april.
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at drengene fra koret får
musikken og sangen med
sig videre ud i livet, hvad
enten de, som efterhånden
ganske mange har gjort,
vælger en karriere, hvor
musikken direkte spiller
en rolle,eller det bliver en
god fritidsinteresse. Hun
mener, at koret er med til
at fremme hele musikmiljøet i Danmark, for medlemmerne får en solid musikalsk ballast med sig.
Let har opgaven ikke altid været og ikke mindst
økonomien var svær at få
på plads, fordi Det Danske Filminstitut åbenbart
ikke kan se grund til at
støtte projekter vest for
Valby Bakke. Støtten kom
fra NovoMedia Film, som
er TV/Midt-Vests venners
selskab og et solidt skulderklap kom også fra Den
Jyske filmpulje i Århus.
– De har ikke mange midler, men de er meget seriøse og at få deres støtte
er et vigtigt skulderklap,
for det er med til at åbne
døre, forklarer Anne Holst
Moulvad, der også har fået
uvurderlig hjælp andre
steder fra. Således hjalp
hende gamle vejleder fra
Journalisthøjskolen, DR
TV’s dramachef Ingolf

Gabold med at skære det
sidste af filmen til, og da
filmen skulle gøres færdig
til biografformat, viste der
sig en frelsende engel i
form af direktør og indehaver af reklamefilmselskabet M2 i Århus.
– Det har du ikke råd til,
sagde han, da jeg kontaktede ham. Men han faldt
for projektet og meddelte,
at han ville lave arbejdet
for en omgang øl i deres
fredagsbar. Det var som
om, der landede en engel
på mine skuldre, mindes
Anne Holst Moulvad.
7. maj får filmen premiere
i 15 midt- og vestjyske biografer, som har taget utrolig godt imod den. Men
for Anne Holst Moulvad
er rejsen ikke helt slut. Filmen skal også omsættes til
en tv-serie og en tv-film og
måske også med på filmfestivaller.
– Så selv om der har været stunder, hvor jeg har
haft lyst til at sætte mig
som hanekyllingerne i et
hjørne og bare gro, så har
der også været medvind
på cykelstien, og nu er
resultatet både en musikalsk oplevelse og en god
historie, siger Anne Holst
Moulvad.

