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Galten: En anderledes nytårskoncert 
 
Sven Erik Ginge 

Bio Husets Musikforening havde fundet på, at Galten da også skal 
have en nytårskoncert, som efterhånden enhver middelstor by med 
respekt for sig selv har. Og ved den allerførste lejlighed kunne man 
endda præsentere udelukkende lokale medvirkende: Heidi Gargulak 
Andersen og Karsten Holm, begge konservatorieuddannet, og begge i 
frisk erindring fra DRs Symfoniorkesters koncert i Galten-Hallen. 
Pianisten Christian Spillemose, samt to lokale dygtige dansere. 
Alle fra Stjær-kanten, så den sydlige del af kommunen viste virkelig 
sin kunnen.  
- Jeg tror nu ikke, vi har lokale musikere nok til de næste 
nytårskoncerter. Men vi ser os om efter andre sammensætninger, 
måske fra Århus Symfoniorkester, siger Ole Drøgemüller fra 
musikforeningen.  
Han siger dermed også, at man allerede er ved at overveje næste års 
nytårskoncert.  
- Ja, den gentager vi. Jeg tror, vi holder fast ved den anden lørdag i 
januar fremover, så ved alle, hvornår det er. Og vi kan i god tid melde 
datoen ud til dem, vi gerne vil have skal medvirke.Bredt programDet 
blev en noget utraditionel nytårskoncert. Som et af de få steder var 
det ikke Strauss, Lehar og Lumbye, der dominerede.  
- Nej, vi ville gøre den lidt anderledes, og det tog folk godt imod, 
fortæller Ole Drøgemüller.  
Det hele startede med "I Danmark er jeg født," og på programmet 
stod blandt andet numre af Sebastian og Elvis Presley, og fra 
musical'en Chess. Det blev på ingen måde en strengt klassisk koncert. 
Men festlig var den, og publikum tog godt imod. Programmet blev 
kaldt varieret, og det var ikke for meget sagt.  
- Folk må gerne møde op i galla, men vi vil give en bredere og 
utraditionel oplevelse med vores nytårskoncert.  
Der var omkring 100 til at nyde koncerten, og det tal betyder normalt 
udsolgt. Alle billetter var solgt på forhånd. Men var der kommet lidt 
flere i sidste øjeblik, så var der også blevet plads til dem. Det anslås, 
at der nok kan presses 130 ind i Bio Huset.  
Ole Drøgemüller forventer, at arrangementet giver et lille underskud, 
men det holder hverken ham eller andre vågne om natten.  
- Det er ikke så væsentligt. Vi har vores medlemskontingent, og vi får 
et tilskud fra Statens Musikråd til netop den slags. Så jeg er sikker på, 
at vi holder nytårskoncert igen i januar 2005, beretter Ole 
Drøgemüller fra Bio Husets Musikforening. 
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Heidi Gargulak Andersen 
akkompagneret af pianisten 
Christian Spillemose åbnede med "I 

Danmark er jeg født."    

 
Har du er godt tip til 
redaktionen, så skriv det 
her. 

 
 

 
 

  
Du kan også sende en e-
mail eller en SMS / MMS 
med ordet "tipos" efterfulgt 
af din besked til 1231. 

Dit navn:
Din e-mail:
Dit tip:

Evt. tlfnr:
Send
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