Beretning for Gospelkoret Youngs Souls for 2020
Onsdag d. 3. december 2020 var Young Souls samlet i kirken til en anderledes men varm og
humørfyldt juleafslutning. Den vanlige sæsonafslutningskoncert var, ligesom så meget andet,
ikke mulig at gennemføre. I stedet hyggede vi os med Tobias’ sangquiz, julesange og godbidder
til ganen.
Forinden havde vi, teamet bag Young Souls, truﬀet en svær beslutning. Corona og koraktivitet er
svært foreneligt. Vi så tilbage på et år med nedlukninger, aflysning af stort set alle planlagte
aktiviteter, afstand og mundbind. Måske af samme grund har det fortsat også være en stor
udfordring at trække nye sangere til koret, især her i efterårssæsonen. Vi så ikke ind i en
umiddelbar lempelse af de gældende retningslinjer, snarere tværtimod. Vi har derfor besluttet, at
sætte Young Souls på pause i forårssæsonen 2021.
Der er ingen tvivl om, at vi foråret igennem kommer til at savne samværet med de 6 piger
torsdag eftermiddag. På trods af corona har vi haft mange skønne timer sammen i Young Souls.
Det er livsbekræftende at opleve pigernes loyalitet overfor koret, deres entusiasme for sangen
og for samværet. Vi har også været stolte over at opleve pigerne løfte mere som individuelle
sangere, nu hvor vi har været så få. Det har været imponerende at mærke pigerne vokse og turde
mere, og for eksempel prøve at synge solo for første gang, eller bliver bedre til at holde deres
egen stemme i de små grupper.
Koret havde den sidste tid op mod jul skrevet og indspillet sin egen sang - 'You Care’. Vi synes
pigerne fortjener stor ros for resultatet, som I er velkomne til at lytte med på her. Vi håber
vaccinescenariet udspiller sig, så vi fra august 2021 kan genopstarte Young Souls og byde de 6
piger velkomne tilbage og nye medlemmer velkomne til koret. Det glæder vi os meget til!
De bedste ønsker for 2021.
Tobias Dahl Nielsen, Anders Gustavsen-Sprotte og Sine Åkerman.

