Flot og vellykket støttekoncert.
Det er svært at få armene ned, efter en rigtig dejlig eftermiddag i Alderslyst Kirke søndag den 29.
maj, hvor to unge internationalt anerkendte operasangere, Helle og Dominique Moralez i meget
velklingende samarbejde med Silkeborg Mandskor, underholdt i en total fyldt kirke, med nogle
meget professionelle og smukke sange.
Selve arrangementet startede med at Rythy Søgaard, som var primus motor for afholdelsen af
koncerten, bød velkommen og samtidig takkede alle dem, som havde ydet frivillig arbejdskraft,
samt alle dem som havde doneret lysanlæg, mikrofoner, blomster m.m.
Selvfølgelig lød der også en stor tak til Helle og Dominique Moralez, samt dirigent Allan Dahl
Hansen og Silkeborg Mandskor, som alle optrådte vederlagsfrit denne eftermiddag.
Det var dejligt at se at rigtig mange havde fundet vej til Alderslyst Kirke denne eftermiddag og de
blev ikke skuffet, for det blev virkelig en oplevelse ud over det sædvanlige og de to særdeles
oplagte sangere, fik hurtigt tag i publikum og fik skabt en intens stemning.
De to operasangere, dirigenten og Silkeborg Mandskor havde sammensat et afvekslende og
underholdende program.
Koret med hovedvægten på spiritual og gospel, som de sang med en stor flot klang og de leverede
igen en stor og flot indsats, som de altid gør, når de har støttet Gambias Venners arbejde i
forbindelse med tidligere afholdte støttekoncerter. Det er altid en fornøjelse at samarbejde med
dem.
Flere af numrene opførte de sammen med solisterne, som eksempelvis Michael Jacksons »Heal The
World«, i nogle til lejligheden velfungerende arrangementer kreeret af korets dirigent.
Dirigenten indledte koncerten med ”Amazing Grace” en hyldest til Etta Cameron, som har gjort et
stort arbejde for Gambias Venner, idet Etta har optrådt 3 gange for foreningen - uden honorar.
Helle og Dominique indledte koncerten med at fortælle, at de var meget taknemmelige over, at
kunne være med til at gøre en forskel for de fattige børn i Gambia, ved at kunne hjælpe dem med at
komme i skole og herved give dem en bedre fremtid.
Flere gange under koncerten gjorde de 2 unge mennesker opmærksom på, hvor vigtigt det er at
hjælpe de fattige i Gambia.
Det nygifte par optrådte meget passende med nogle af popmusikkens kendte kærlighedssange og
duetter, som de fremførte med en lidenskab, så man rigtig kunne fornemme amorinerne svæve
gennem kirkerummet. Ikke mindst en gribende udgave af »Come What May«, som de også havde
sunget til deres eget bryllup og der udover Lionel Richies »Endless Love«, »When You Believe« af
Stephen Schwartz.
De afsluttede en herlig eftermiddag med »Con Te Partiro (I’ll leave with you)«.

Mikrofonerne blev slukket, og Helle og Dominique fik for alvor mulighed for at udfolde deres
stemmepragt og de stod rigtig flot godt til hinanden og alle tilhørerne fik virkelig en stor oplevelse.
Det var i det hele taget en dejlig og opløftende eftermiddag, som publikum kvitterede for med et
stående og varmt bifald.
Efter de sidste officielle numre, blev der overrakt blomster til Helle, dirigenten og kirketjeneren.
Dominique og Helle fik en Gambiansk træfigur, samtidig blev de udnævnt som Goodwill
ambassadører for Gambias Venner, i form af et diplom, som blev overrakt af næstformanden for
Gambias Venner, Vincent Bah.
Efter et stort bifald, gav Helle og Dominique et ekstra nummer, som de havde sunget i forbindelse
med deres bryllup.
Det var meget smukt og rørende, mange havde tårer i øjenkrogene.
Efter et stående bifald, gik Helle og Dominique ud og stillede sig i våbenhuset, for personligt at sige
farvel og tak til alle, som havde overværet denne fantastiske koncert
En flot og storslået koncert som var blevet gjort mulig takket være godt samarbejde mellem
foreningens kontaktperson Ruthy Søgaard, Helle og Dominique Moralez, dirigent Allan Dahl
Hansen og Silkeborg Mandskor.

