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Af Vagn Buch-Pedersen

Foto NovaMedia Film

Spændende ﬁlm om
meget mere end et kor
Umiddelbart kan det lyde nørdet at lave en film om et
kor - oven i købet i fuld spillefilmslængde. Men da Anne
Holst Moulvads film om Herning Kirkes Drengekor,
„En stemme for livet“ havde forpremiere i forbindelse
med korets jubilæum, stod det meget hurtigt klart, at
hun havde produceret en film, der handlede om meget
mere end en sangforening. Det er en film, som handler
om levende mennesker af kød og blod, om at sætte sig
mål og forfølge dem - og om at kunne skabe noget i
en middelstor dansk provinsby, som ellers hører større
metropoler til.
Anne Holst Moulvad har i to år sideløbende med sit arbejde på TV Midt/Vest sammen med et filmhold fulgt
korets arbejde. Samtidig har hun specielt sat fokus på
dirigent Mads Bille samt tre udvalgte kormedlemmer.
Hun går tæt på i filmen, og vi ser og hører om usædvanlige skæbner, der gennem fællesskabet i koret om
musikken - om at skabe noget smukt, som Mads Bille
siger - får styrke i livet.
Det er skæbner, som er så barske, at mindre ånder kunne
have fået en frygtelig gang ugebladsjournalistisk føleri
ud af det. Den fælde er Anne Holst Moulvad ikke faldet
i. Tværtimod formår hun at holde en distance fuld af
både empati og finfølelse, der giver disse hudløst ærlige
portrætter en skønhed, der lever op til musikken.
Man kunne også tro, at en film om et kor ville handle
mest om musik. Men helBRYLLUP
ler ikke det er tilfældet.
Lørdag den 9. maj vies i
Eggeslevmagle Kirke ved Skælskør
Det er menneskene i koret,
Helle Hansen til Birger Gregersen
begge Oreby, 4230 Skælskør.
der er i centrum. Arbejdet
Bruden er datter af Ruth og Kjeld Hansen
med musikken og arbejdet
Slagelse og brudgommen er søn af
Tove og Kurt Gregersen, Gørlev.
med at skabe nye talen-

ter ud af - ja stort set ingenting. For her ser vi også,
hvordan Mads Bille finder sine nye sangere, som i de
allerfærreste tilfælde kommer fra hjem med klaver og
PH-lamper.
Filmen understreger fint det rigtige i Mads Billes tese
om, at det ikke handler om arv, men om at skabe det
rigtige miljø, hvor man kan udfordre talentet. Men filmen fortæller også om hårdt arbejde for både dirigent
og kormedlemer i alle aldre. Samtidig viser filmen, at
kordrenge ud over fællesskabet og interessen for musik
er som alle andre drenge. De kan lide at have det sjovt
sammen, men dyrker også mange andre interesser ud
over koret.
Alt i alt er det en både smuk, sine steder meget bevægende og alle steder meget vedkommende film, der fører
os langt ind bag det, der i dag er blevet en af Hernings
lysende kulturelle juveler.
Som så meget andet her på egnen er den oven i købet
blevet til på ægte vestjysk vis, nemlig på trods. I dette
tilfælde på trods af at Det Danske Filminstitut afviste
støtte til produktionen med en kort bemærkning om at
„den slags er set før“. Det gjorde finansieringen til en
stor opgave i sig selv, men heldigvis kom også den del
på plads, takket være solid lokal opbakning samt et par
frelsende engle udefra.
Forhåbentlig ser de mennesker, der på så arrogant vis
afviste at støtte projektet også „En stemme for livet“ og skammer sig. For så vil de opdage, at den film, der
har premiere her i Herning samt i 14 andre midt- og
vestjyske biografer i morgen torsdag 7. maj, så absolut
ikke noget, vi har set før. Tværtimod er den lige så unik
som det kor, den handler om.

Mads Bille finder de fleste af sine korsangere i 3. klasserne på skolerne i Herning Kommune. Her er han på
jagt på Gjellerupskolen.

Filmen fortæller også om Mads Billes arbejde med selv
at holde fokus og ikke brænde ud. Et af midlerne er
lange cykelture i den vestjyske natur.

Filmholdet gør klar til optagelse. I baggrunden får
instruktøren, Anne Holst Moulvad en snak med en
afhovedpersonerne, dirigent Mads Bille.
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Nicotinell®
Sugetablet
Nikotinsugetablet med
frisk smag af mint.
Praktisk i alle situationer.

Rygestop?
Feriemave?
Allergi?

Pris kr.

266,30 *

Apoteket tilbyder faglig rådgivning om
forebyggelse og behandling.

Paraghurt®

Telfast® 120 mg

Forebygger og
behandler diarré.
Kan bruges af hele
familien (fra 2 år).

Hurtig lindring af
høfebersymptomer. Virker
i 24 timer og sløver ikke.
Nyhed i håndkøb på
apoteket.

Pris kr.

72,25 *

Pris kr.

143,75 *

*Priserne gælder fra d. 4. maj 2009 - 31. maj 2009.
Der tages forbehold for prisændringer samt trykfejl.

PERSONLIG
VEJLEDNING
PÅ APOTEKET
PERSONLIG
VEJLEDNING
PÅ ØSTERGADES
APOTEK

Produktinformation: Nicotinell indeholder nikotin. Nicotinell Mint® sugetabletter anvendes som hjælp ved tobaksafvænning. Sugetabletterne frigiver nikotin ved sugning. Vejledende behandling for rygere, der er stærkt nikotinafhængige: 1 Nicotinell Mint sugetablet, 2 mg suges ved rygetrang, dog maksimalt 15 sugetabletter dagligt. Efter 3 måneder
nedsættes forbruget til Nicotinell Mint sugetabletter, 1 mg. Vejledende behandling for rygere, der ikke er stærkt nikotinafhængige: 1 Nicotinell Mint sugetablet, 1 mg suges ved rygetrang, dog maksimalt 30 sugetabletter dagligt. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug ud over 6 måneder anbefales ikke. Der kan forekomme let irritation i halsen,
øget spytsekretion, hikke, hovedpine, kvalme, svimmelhed samt lettere forstoppelse og halsbrand hos disponerede. Bør ikke anvendes af børn og unge under 18 år uden lægens anvisning. Forsigtighed udvises ved brug hos patienter med hjertekarlidelser, alvorligt svækket nyre og/eller lever samt sukkersyge. Sugetabletterne indeholder asparatam
og må ikke anvendes til patienter med phenylketonouri (føllings sygdom). Pakningsstørrelser (december 2008): Nicotinell Mint sugetabletter, 1 og 2 mg: 36 stk., 96 stk. og 204 stk. I alle pakninger ligger en brugsvejledning, som bør læses grundigt. Novartis Consumer Health – Lyngbyvej 172 – 2100 København Ø – Tlf. 39 16 84 00. www.nicotinell.dk.
Paraghurt® indeholder mælkesyrebakterier. Anvendelse: Til forebyggelse og behandling af diarré. Vær forsigtig ved laktoseintolerans. Dosering (voksne og børn over 2 år): 6-8 tabletter dagligt fordelt på 2-3 doser. Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Opbevaring: Ved stuetemperatur. Pakninger: 60 stk., 100 stk. og 2 x 100 stk. Fås
i håndkøb på apoteket. Se også vejledning i pakken. Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte. Læs indlægssedlen omhyggeligt inden anvendelse af Telfast®. Telfast®, fexofenadin ﬁlmovertrukne tabletter 120 mg. Virkning: Telfast er et lægemiddel (antihistamin), der lindrer symptomer som nysen, og rindende øjne og næse ved høfeber (sæsonbetinget
allergisk rhinitis). Dosering:* Voksne og børn på 12 år og derover: 120 mg 1 gang daglig indtaget før et måltid. Særlige advarsler: Telfast® bør anvendes med forsigtighed hos ældre samt patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. Patienter med tidligere eller vedvarende kardiovaskulær sygdom, bør advares om associationen mellem antihistaminer og
takykardi og hjertebanken. Interaktioner: Samtidig administration af fexofenadinhydrochlorid og erythromycin eller ketoconazol har resulteret i 2-3 gange forhøjelse af plasma-fexofenadin. På grund af interaktion med aluminium- og magnesiumhydroxidholdige antacida tilrådes det at vente 2 timer før Telfast ® administreres. Graviditet og amning: Bør ikke
anvendes til gravide og ammende mødre. Traﬁkfarlighed: Ingen mærkning, patienter kan føre motorkøretøj eller udføre opgaver, der kræver koncentration. For at identiﬁcere særligt følsomme personer, anbefales det at kontrollere patientens reaktion på lægemidlet, før denne fører motorkøretøj eller betjener maskiner. Bivirkninger: Hovedpine, døsighed,
kvalme og svimmelhed, træthed, søvnløshed, nervøsitet, søvnforstyrrelser eller morbide drømme, takykardi, hjertebanken og diarré Overdosering: Symptomer: Svimmelhed, døsighed, træthed og mundtørhed. Pakninger og priser (AUP) 06.04.09: Telfast® ﬁlmovertrukne tabletter: 120 mg, 10 stk. (Vnr. 00 49 55) kr. 55,75. – 120 mg, 30 stk. (Vnr. 17 10 00)
kr. 143,75 – 120 mg, 100 stk. (Vnr. 03 37 81) kr. 441,60. Se dagsaktuel pris på medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: HA. sanoﬁ-aventis Denmark A/S, · Slotsmarken 13 · 2970 Hørsholm · Tlf. 45 16 70 00 · Fax 45 16 70 10

ØSTERGADES APOTEK
Østergade 13 . 7400 Herning . Tlf. 96 26 65 00

Kom til
demonstration på Østergades Apotek torsdag 7. maj kl. 12-14.00.
SPAR 20% PÅ ALLE DECUBAL PRODUKTER TORSDAG 7. MAJ

