New York &
Vestindien 2017

A CHORAL SALUTE TO THE USVI CENTENNEIAL 2017
26/4 – 10/5 2017
St. Thomas Episcopal Church, New York,
”Missa Papae Marcelli”, Friday April 28th at 7.30 pm.
Lord God of Sabaoth Evangelical Lutheran Church, Christiansted, St. Croix
Centennial Mass, Sunday April 30th at 9.30 am.
Government House Ballroom, Christiansted, St. Croix
Opening Night Concert, Tuesday May 2nd at 6 pm.
Saint Patrick Church, Frederiksted, St. Croix
Concert, Wednesday May 3rd at 6.30 pm.
V.I. Montessori School International Academy, St. Thomas
Workshop, Friday May 5th
Reichhold Center for the Arts, St. Thomas
Concert, Saturday May 6th at 7 pm.
Frederick Lutheran Church, Charlotte Amalie, St. Thomas
Centennial Mass, Sunday May 7th at 9 am.
Copenhagen Royal Chapel Choir – Københavns Drengekor
Gert Henning Jensen, tenor
Mette Juliane Christensen, piano
Francis Callwood, Steel Pan
Ebbe Munk, conductor
46 Choir Singers (30 boys & 16 men) + 7 staff & musicians:
Ebbe Munk - conductor and artistic director
Gert Henning Jensen – tenor (USVI)
Hanne Kuhlmann – organ (New York)
Mette Juliane Christensen – piano (USVI)
Francis Callwood, steel pan (USVI)
Simon Christian Carlander - Tour & Concert Manager
Per René Kristensen - Supervisor
Tine Jarl Christensen– Supervisor
Steve Borrn - USVI Coordination Producer

Tour plan
Copenhagen – New York
Wednesday April 26th
05:45
All meet at Kastrup Airport, (Terminal 3)
07:15
Dep. Flight BA 811 to London/Heathrow
08:30
Arr. London
09.40
Dep. Flight BA 175 to New York (JFK)
12:10
Arr. New York (JFK)
14.30
Two buses: Bus 1 to Hotel Iroquis (Male Choir) & Bus 2
(Boys+supervisors) to St. Thomas Choir Shcool via St. Pauls Church,
Brooklyn (Father Cullen)
15.30
Check-in Hotel Iroquois, male choir & staff (Bus 1)
16.30
boys to St. Thomas Choir School (bus 2) 8 boys to private Danish
homes
Thursday April 27th
08:50
All meet af St. Thomas Church
09:00-11:50 Rehearsal, St. Thomas Church
12:30
Lunch Boys with supervisors
14:30-17:00 Sightseeing all boys with supervisors
17:00
15 Boys to private homes
15 boys to St. Thomas Choir School
Friday April 28th
Boys at private homes/with supervisors
15.30
Possible for boys to stay in church for rest
17:45
All meet at St. Thomas Church
18.00-18:30 Warm-up rehearsal, St. Thomas Church
19:30
Concert, St. Thomas Church http://www.saintthomaschurch.org/tickets/
event/15979
21.00
Boys to Choir school & host families
New York – St. Croix
Saturday April 29th
05:30
06.15
06.45
08:20
10:22
11:45

Bus 1 from Hotel via St. Thomas Choir School to Airport (JFK)
Host families drop boys at airport
Check-in
Dep. Flight AA2716 to Charlotte
Arr. Charlotte (CLT)
Dep. flight AA2003 to St. Croix (STX)

15:24
16:00
16:00
19:00
20:55

Arr. St. Croix, Henry E. Rohlsen Airport
Boys transfer in private cars to accommodation at St. Croix (Nina York)
Male Choir transport (25 min.) to Hotel Buccaneer (Bucc. transport)
Check-in Hotel Buccaneer, Male Choir & Staff
Male Choir + staff / welcome dinner at Buccaneer (Booked)
Mette Christensen & Gert H. Jensen arr. at St. Croix (AA2317)

Sunday April 30th
08:00

Male Choir transport (Buccaneer) to Lord God of Sabaoth Lutheran
Church
Boys from host fam. to Lord God of Sabaoth Lutheran Church
Rehearsal
Centennial Mass at Lord God of Sabaoth Lutheran Church
End of Mass & change from choir dress for picnic tour
Transp. to St. Croix Country Club (Boys with host fam./Male Choir by

08:15
08:30
09:30
11:00
11:15
Buccanner)
12:30
Lunch (Hosted by St. Croix Friends of Denmark Society)
After lunch Male Choir transport to Hotel (Buccaner transport)
Monday May 1st

09:15
Boys meet at downtown Christiansted
09:30-11:30 Boys sightseeing St. Croix town (Nina York guides in Danish)
Ferry to the Island of Protestant Cay, lunch & swimming (CRCC
supervisors +boys)
15:00
Boys picked-up & to host families at Christiansted Harbour
Tuesday May 2nd
14:00
14:30
15-17
18:00
19.45

Hosts and choirboys travel to Government House for arrival at 15:30;
early light meal before leaving.
Male Choir transp. to Government House, Christiansted (Bucc. Transp.)
Rehearsal at Government House (Ballroom)
Opening Night Concert (No entrance fee for admittance, donations
admitted)
Male Choir transport after concert to Hotel Buccaneer (Bucc. Trans.)
Boys from Government House after concert to host families

Wednesday May 3rd
15:00
15:00

Male Choir transport (40 min.) to St. Patrick Church, Frederikssted
Boys from host families to St. Patricks Church

15:30-17
18:00
19:30
21:00-

Rehearsal St. Patrick Church (Sandwich + drink!/SC)
Centennial Concert, St. Patricks Church
All to Christiansted, Hotel Buccaneer
Buffet at Mermaid Restaurant (Hotel Buccaneer) for app. 80 persons (all
choir members and the host families for the boys), catered by
Buccaneer.

St. Croix – St. Thomas
Thursday May 4th
TBC
Male Choir dep. & transf. to Charlotte Amalie in St. Thomas (Flight /
Seaborne)
17.55
Boys dep. & transf. to Charlotte Amalie in St. Thomas (Flight / Seaborne)
19.00
Boys to be picked up at airport and to private homes (Boys home stay:
Montessori School/Gruber International Academy)
TBC
Male Choir transfer & Check-in at Marriott Resort (Island Magic Inc.,
booked)
Friday May 5th
09:30
Transport from Hotel Marriot to Gruber Int. Academy (Island Magic Inc.,)
10:00
Workshop/introduction to Danish European choir traditions
Rest of the day with host families or with supervisors
12:00
Male Choir on own (Transport to Hotel Marriott (NOT BOOKED)
Saturday May 6th
Morning day off, boys stay at host families.
15.30
Transfer by bus from Marriott to Reichhold Centre (Island Magic
inc.booked)
16:00-18
Afternoon rehearsal, Reichhold Centre
A light meal (sandwich for all, CRCC)
19:00
Concert, Reichhold Centre, (Host families are invited) Boys perform in
shirts
21.00
Transfer by bus from Reichhold Centre to Marriott (Island Magic inc.,
booked)
21.00
Boys to host families
Sunday May 7th
7:45
booked)
8:00
9:00
10:00
11.00

Transfer from Mariott to Frederick Lutheran Church (Island Magic inc.,
Boys meet at church (from host families)
Centennial Mass, Charlotte Amalie (CRCC & Steel Pannist)
Reception at Bethania Hall
Transfer from church to Magens Bay (Island Magic inc., booked)

Beach Picnic at Magens Bay for all (Hosted by Friends of Denmark)
St. Thomas – St. John
Monday May 8th
13:00
14:00
15:00
18:00
19:00

Morning thru noon boys at school
Bus male choir from Marriott to ferry (Island Magic inc., booked)
Boys meet at the National Park Caneel Bay dock private boat quay for
departure. Departure (ferry, from Red Hook to St. John)
Check-in Caneel Bay Resort
Boys dinner at Resort (Must be booked)
Mail Choir dinner at ZoZo´s at the Sugar Mill (Not booked)

Tuesday May 9th
Free time/Snorkling/Lunch Packet
Dinner/Beach Party at Caneel Beach (CRCC)
Wednesday May 10th
Transfer in shuttles from Caneel Bay Resort to Annaberg (via Trunk Bay)
13:30
Ferry to Charlotte Amalie
Bus to airport
Check-in St. Thomas Airport
Dep. 16:40 Saint Thomas (STT) AA1391
Arr. Miami (MIA) 19:35
Dep. 21:15 Miami AA 038
Arr. London (LHR) 11:00 (11/5)
Thursday May 11th
Dep. 12:55 London (LHR) BA 816
Arr. Copenhagen 15:50

Contacts:
NEW YORK:
Majken Derno, kulturattaché ved Generalkonsulatet
1 Dag Hammarskjold Plaz, One Dag Hammarskjöld Plaza,
885 Second Avenue, 18th fl., New York, NY 10017, USA
Telefon: +1 212-308-7009
Ane Alsløv / ANEALS@UM.DK
Cultural Attaché
Direct +1 212 705 4938 / Mobile +1 646 932 2914
Hotel Iroquois
49 West 44 Street, NY 10036
Phone +1 212-840-3080
Saint Thomas Episcopal Church
One West 53rd St, NY 10019,
Phone +1 212-664-9360
Katie Salmon, Concert Series Manager
Saint Thomas Church
One West 53rd Street
New York, NY 10019
Tel: +1 212-664-9360
St. Thomas Choir School
202 W 58th St, New York, NY 10019
Phone +1 212-247-3311
Peter M. Cullen, reverend
St. Pauls Church,
199 Caroll Streeet
Brooklyn, NY 11231
Parish Office: 718-625-4126
rector@stpaulscarrollst.org
USVI – Local Producer
Steven A. Bornn
Left Lane Productions
+1 202.841.5878
steve@bornn.net

ST. CROIX:
The Buccaneer Hotel
5007 Estate Shoys, Christiansted
U.S. Virgin Islands 00824
Tel. +1 340 712 2100
Toll-Free: 1 800 255-3881
Søren Blak, Honorary Consul General in Charlotte Amalie
Royal Danish Consulate
9003 A, Suite1, Havensight Mall
Bld. 3 00802, St. Thomas U.S.V.I.
E-mail: sttscanmail@islands.vi
sorenblax@gmail.com
Pamela Richards-Samuel
Centennial Commemoration Commitee
Nina York
P.O. Box 345, Christiansted, St. Croix VI 00821
Te.: (340) 332-4451
ninayork@gmail.com
Willard John
jumbieproductions@msn.com
T: 340.690.7145:
St. Patrick Church
416 Custom House St,
Frederiksted, St Croix 00840
The Government House
3, Christiansted Bypass & King Cross St,
Christiansted, 00820
Mae Louise Williams, Coordinator ( 340-773-1404)
Local transport:
STX
Buccaneer Hotel

ST. THOMAS:
Frenchman’s Reef and Morning Star Marriott Beach Resort
5 Estate Bakkeroe, St. Thomas, 00802 Virgin Islands
Mobile: 340-514-2144 |Office: 787-657-5354
Local Transport:
Island Magic (VI) Inc./Marjorie Smith
3400 Veterans Drive
St. Thomas, U.S. Virgin Islands 00802
(340) 775-7292 ph (340) 774-5532
Private housing boys /St. Thomas (May 5th-May 8th)
V.I. Montessori School International Academy
6936 Vessup Ln, St Thomas 00802
Telefon: +1 340-775-6360
Michael Bornn, Head of School, (340) 626-0047
Gloria Zakers, gzakers@vimsia.org
Francis Callwood, Steel Pannist
+1 340 998 6403
University of the Virgin Islands
Reichhold Center for the Arts
O: (340) 693-1552 F: (340) 693-1555
dhumphr@uvi.edu
www.reichholdcenter.org
Sightseeing St. Thomas
Marlene Boschulte, enie26bosch@yahoo.com
Søren Blak, Konsul
& Ronald Lockhardt, ronusvi@aol.com T.: 212 845 0581

ST. JOHN:
Caneel Bay Resort
Patrick Kidd | Director of Marketing
Nicolay Hoze
Allison Sells, Catering Manager, 3407766111
Local manager at Caneel Bay
St. John, US Virgin Islands
P: 212-845-0581 | F: 855-301-1747 caneelbay.com
Francis Callwood, Steel Pannist
+1 340 998 6403
Travel Agency:
Jysk Rejseburau
Carsten Banke Hansen
Travel Consultant | Group Department
Tlf.: +45 86 20 77 80
cabh@jr.dk

For god ordens skyld
Alle udviser selvfølgelig god opførsel. Du skal lytte til de tilsynsførende,
og ret dig efter hvad de siger. Det gælder din og dine kammeraters
sikkerhed, at vi kan stole på dig.
Overhold mødetiderne, vi anbefaler at du evt. har et armbåndsur på.
Vær afdæmpet når vi er samlet og undlad at slide dig selv og din
stemme for meget. Når du har mulighed for det, så hvil dig før en
koncert.
Før vi skal med et transportmiddel, skal alle drenge stille op i
nummerorden. På flyrejser skal du blive siddende på din plads og
beholde sikkerhedsselen på, til du får besked på andet. I busser skal du
også blive siddende, indtil anden besked gives.
Hos værtsfamilierne handler det også om, at du opfører dig pænt,
respektere deres hjem, spiser pænt og af høflighed smage på maden også selvom det er nye retter. Det kan forekomme, at der bedes
bordbøn hos værtsfamilierne, respekter det, deltag og se det som en
oplevelse.
Sker der uheld på turen eller er der noget du bliver bekymret over, så
fortæl det straks til Tine eller Per, de er der for dig og finder “altid” en
løsning.
Hold orden i dine sager og hjælp til med at rydde op efter dig selv og
dine kammerater. Hav altid underholdning, en bog eller andet med til
transport og pauser.
Telefoner og Ipads mm. må ikke genere andre. Så skru ned og brug evt,
høretelefoner.
Får I lov til at færdes to og to, så har I ansvar for hinanden. Bliv derfor
sammen.
Husk at være en god kammerat, og hold en ordentlig tone, så får vi
alle en god tur.

Indcheckning
Ved afrejse fra Kastrup skal alle udfylde en bagage-seddel med
følgende oplysninger:
Navn og nummer på deltager (det står i folderen ved deltagerlisten) samt
følgende adresse i New York.
Hotel Iroquois
49 West 44 Street, NY 10036
Phone +1 212-840-3080
USA
For alle drengenes vedkommende indsamles pas inden turen.
Tålmodighed er en dyd, når man rejser i en stor gruppe. Det kan tage
meget lang tid, før alle er tjekket ind i lufthavnene. Drengene får billetter/
pas af Per og Tine. Drengene skal stille sig i deltagernummerorden.
Du skal være opmærksom på de nye regler for, hvad man må have i
håndbagagen: Der må ikke medbringes flydende væsker eller
våbenlignende genstande, du vil blive stoppet i tolden, hvis du har det
med og det er spild af tid. Læs venligst på Københavns Lufthavns
hjemmeside: http://www.cph.dk/CPH/DK/MAIN/
Når vi tjekker ind, modtager du et boardingpas. Det er gældende som
billetten til det fly, som vi er på vej til at tage. Har man ikke sit
boardingpas, når man kommer frem til flyet, kommer man ikke med.
Derfor skal du passe meget på dit boardingpas! Læg det i en
lynlåslomme og luk lommen. Pas samler vi ind for alle drengene efter
det sidste tjek.
Det er ikke tilladt for nogen af jer, at forlade gruppen på eget initiativ.
Skal du på et haste-toiletbesøg, må det kun ske med tilladelse fra en
tilsynsførende (vi vil nødig glemme dig på et toilet i USA).
Du må ikke have mønter og metal i lommen eller på dig. Det skal være i
håndbagagen. Det sparer en masse tid, hvis du ikke skal stå og tage
bælter af og tømme lommer ved sikkerhedskontrollen.

Når vi kommer op i flyet, skal alle sætte sig, således som jeres
boardingpas viser. Det kan i begrænset omfang være muligt at bytte
rundt - men kun efter aftale med en tilsynsførende. Selv om vi er mange
i gruppen der rejser sammen, er der andre passagerer på flyene, som vi
skal tage hensyn til. Tal derfor med dem, der sidder ved siden af dig selv
og ikke til dem der sidder flere rækker foran eller bagved.
Betragt flyet som en stillezone og ræk evt. en finger i vejret, hvis du skal
i kontakt med Tine eller Per. Sikkerhedsselerne er spændt under hele
transporten og må kun tages af, hvis du skal benytte toiletterne. Ellers
bliver man siddende på sin plads.
Hold styr på dine ting. Brug ikke lommen foran dig til dine personlige
ejendele (høretelefonen, pung, mobil o.l.), brug i stedet din taske, så
risikerer du ikke at glemme noget!
Indkvartering
De tilsynsførende står for indkvarteringen. Vi tager selvfølgelig hensyn til
drengene, men har også et puslespil der skal gå op, og det håber vi at
alle her forståelse for. Skulle der være nogle indsigelser, skal de rettes til
Tine og Per.
Indkvarteringerne vil, for drengenes vedkommende under hele turen,
være dels på Sct. Thomas School, dels hos private familier og på hotel.
På skolen er det vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, at der også er
andre elever. Man går stille og taler ikke højt. Desuden er værelserne
kun for værelsets beboere. Vi er sammen næsten hele tiden, så i skal
ikke farte rundt og besøge hinanden på værelserne. Man kan være
sammen på de fælles opholdssteder.
Skærme skal slukkes efter aftale med tilsynet. Vi har en lang turné med
mange forskellige indkvarteringer, så det er af stor betydning, at alle får
hvilet, når lejligheden byder sig.
Hos værtsfamilien siger det sig selv, at alle opfører sig pænt. Det har
tidligere været tradition, at have en lille værtsfamilie-gave med. På
denne turné bor drengene privat 2-3 steder. Det skal absolut kun være

symbolske gaver. Det vil være en god idé, hvis I får værtsfamiliernes
adresse (eller mail-adresse), så I kan skrive og takke for opholdet. Det
er også praktisk, hvis I senere finder ud af, at I har glemt noget.
Orden
Matrostøjet hænges på en bøjle og luftes så ofte, det kan lade sig gøre.
Der bliver ikke mulighed for, at få det vasket eller renset og det skal
bruges en del. Luftning gør underværker især lige efter en koncert. Du
skal ikke lægge tøj i skuffer og skabe hos værtsfamilierne. Brug din
kuffert som kommode, og hold styr på dine egendele, du er der ikke så
lang tid af gangen, og jo mindre ting der ryger op af kufferten, jo større
er chancen for at få det med hjem igen.
Korskjorten skal også hænges op efter brug og må kun vaskes efter
aftale med Tine eller Per.
Spisning
Uanset hvordan det kommer til at foregå, så beder vi om, at du har
pæne manerer ved bordet. Tal pænt og tal med dem du sidder ved siden
af. Vi er gæster og skal respektere de steder, vi kommer til.
Du forlader ikke bordet uden tilladelse. Hvis du ikke bryder sig om
maden, efter at have smagt på det, spiser du evt. noget brød i stedet.
Hvis du får mad fra en buffet, så tag ikke mere på tallerkenen end du
med sikkerhed kan spise. Du må nemlig gerne gå flere gange.
Det er god skik at sige ”tak for mad” efter et måltid.
Der har på tidligere turneer været dårlig erfaring med for megen
”slikspiseri”. Vi vil derfor gerne opfordre til ikke at købe slik og sodavand
før I får lov af Tine eller Per. Det giver hovedpine, kvalme og uoplagthed
med store mængder slik, chokolade, chips og sodavand. Desuden kan
du få svært ved at sove efter indtagelsen af store mængder sukker og
tilsætningsstoffer. Derfor handles kun lidt af gangen. – Og ingen
energidrikke.
Bed gerne om at få et stykke frugt med fra værtsfamilierne eller tag et
stykke med fra en morgenmadsbuffet. Det giver god energi!

Sundhed
Det er tilladt at have lidt håndkøbsmedicin med, men det må kun tages
efter aftale med de tilsynsførende lærere. Plaster er også praktisk at
have med. Et par hovedpinepiller, halstabletter og nogle
køresygetabletter/plastre kan også være rare at have, men stadig er det
vigtigt, at drengene ikke indtager medicin uden aftale med os. Koret
medbringer selv lidt håndkøbsmedicin. Er der nogen der fejler noget ud
over, hvad vi kan klare i en håndevending, opsøger vi lægehjælp.
Er der drenge, der medicineres dagligt, bedes det være anført på
oplysningssedlen. Vi opbevarer gerne ekstra medicin. Det skal mærkes
og afleveres senest dagen før afrejse.
Vandet kan normalt drikkes fra hanerne, og man kan også sagtens
børste tænder i vandet. Vand kan også købes i flasker alle vegne.
Københavns Kommune har, via Europæiske, syge- og
hjemtransportforsikret alle ansatte i kommunen. Denne forsikring
inkluderer alle drenge og herrer. Forsikringen dækker også bagagen,
hvis denne skulle bortkomme. Ofte dækkes dette dog af hjemmets egen
familieforsikring. Det er en god ide at undersøge det inden afrejse.
Vigtigt: Alle skal medbringe det blå sygesikringsbevis!
Oplysningsseddel udfyldes gerne meget detaljeret og afleveres
umiddelbart efter informationsaftenen tirsdag d. 23.3.17
Huskeliste
I håndbagagen:
Nodemappe (MEGET VIGTIGT!)
Sygesikringskort
Et sæt nyrenset matrostøj. Husk at kontrollere bånd og sløjfe. Passer
størrelsen?
Korskjorte (Den skal lægges pænt sammen og lægges ved matrostøjet)
Denne folder – og vi forventer, at I har læst den og bruger den
undervejs!
Lidt underholdning (husk: elektronisk legetøj skal være slukket under
start og landing.)
Lidt håndkøbsmedicin (se under afsnittet om medicin)

Tørklæde (ikke fodboldtørklæder!) Det trækker tit i fly!
En sweatshirt på/med, da aircondition kan være generende
Armbåndsur på – så I kan overholde tiderne
Lommepenge (vi anbefaler max. svarende til 75 kr. pr dag). Se afsnit om
lommepenge
Husk I må ikke have flydende ting i håndbagagen
Skriveredskaber
I kufferten:
Dine sorte sko
5 par sorte sokker
6 par andre sokker
8 par underbukser
2 Hvide undertrøjer
8 T-shirts
Hvid polo-shirt m. KDK logo på
2 sweatshirts
1 vindjakke
2 par lange bukser
2 par pæne shorts
1 sæt nattøj (eller T-shirt til at sove i - ikke bar mave!)
1 par badebukser eller badeshorts
Håndklæde
Toilettaske
Badesandaler eller andre inde sko.
Et par gode vandresko
Solcreme gerne høj faktor - husk at bruge det.
Et rejsevækkeur eller anden form for vækkeur
En pakkeliste, så I kan tjekke, at alt er med fra sted til sted.
Alt dette pakkes i en kuffert, som er forsynet med kor-navneseddel. (Gul,
blå eller pink)
Alt tøj beder vi om bliver mærket med navn, deltagernummer eller
initialer. Man kan købe nogle strygemærker, som man selv klipper af i
passende størrelser og skriver navnet med en dertil hørende pen.

Medbring gerne et par poser til vasketøj. I bliver privatindkvarteret flere
steder, og I kan spørge pænt, om værtsfamilien vil hjælpe jer med at få
vasket lidt undervejs.
Alle spil. bøger, fotoudstyr mm skal også mærkes med navn.
Øv jer i at pakke kuffert. Fyld ikke kufferten helt, da brugt tøj fylder mere
end rent. I skal selv kunne bære jeres kuffert og håndbagage. Løse
plasticposer bliver væk! Souvenirs skal kunne pakkes i kufferten – så det
er vigtigt med rigeligt plads. Husk også, at der ikke må være overvægt
på vejen hjem!
En tynd dragtpose til matrostøjet kan være praktisk, men den skal under
flyrejser være pakket i kufferten, mens matrostøjet og korskjorten skal
lægges pænt sammen og pakkes i håndbagagen. – Dette er af
sikkerhedsmæssige grunde, da bagage kan bortkomme.
Alle i koret må kun medbringe én kuffert og ét stk. håndbagage.
Badning
Badning i pools foregår kun efter aftale med de tilsynsførende. Og altid
under opsyn! Aldrig nogensinde på egen hånd! Badning fra strand eller
båd er altid kun med de tilsynsførende og ikke med værtsfamilierne!
Vi følger i drengekoret reglementet for badning udstedt af Københavns
kommune, som kan findes på teambade.kk.dk. I må meget gerne
gennemgå badereglerne hjemmefra.
Badning er opslidende for stemmen og vil derfor foregå i begrænset
omfang. Vi forventer selvfølgelig at du respekterer andre badende.
Lommepenge
Al kost og logi varetages af koret. Dog kan det være nødvendigt, at du
selv sørger for ekstra drikkevarer, vand o.l.
Lommepengene kan med fordel deles op og lægges godt gemt i nogle
kuverter i kufferten. Du er selv ansvarlig for dine penge.
Det er en god idé at opbevare penge i en pengekat i små sedler. Det er
en rigtig dårlig idé at vise andre, hvor mange penge du har på dig.

Sørg for at være to sammen, når du handler.
Pas i det hele taget på alle dine værdier (elektronisk udstyr o.l.), og husk
aldrig at stille håndbagage fra dig!
Nodemapper
Både drenge og herrer er selv ansvarlige for, at nodemappen og for
drengenes vedkommende også matrostøjet er i håndbagagen ved
udrejsen. Mappen skal huskes til prøver, og du må selv holde styr på, at
din mappe huskes efter koncerter og prøver. Ved ankomsten til Kastrup
står en nodearkivar og samler nodemapperne i en kuffert. Alle bedes
huske at aflevere sin mappe.
Kontakt til koret
Skulle der under koncertrejsen opstå situationer, hvor forældre eller
pårørende får behov for at komme i kontakt med koret, kan dette ske
ved henvendelse til sekretær Inge Ringholm på skolens
administrationskontor alle skoledage kl. 9.00 - 15.00 på telefon
36140154
Ledernes mobiltelefoner (i nødstilfælde):
Tilsynsførende: Tine Jarl +45 40 26 98 58
Tilsynsførende: Per + 45 21 48 48 61
Turnéleder: Simon Carlander +45 2148 88 05

En kort oversigt over Dansk
Vestindiens historie
Midt i 1600-tallet begyndte
dansk-norske skibe at sejle til
Vestindien, og i 1665-66 blev der
gjort et forgæves forsøg på at
kolonisere den ubeboede ø,
Sankt Thomas. I 1672 forsøgte
det Dansk Vestindiske Kompagni
så igen, og efter en vanskelig
start kom produktionen af sukker efterhånden i gang.
Efter underskrivelse af en traktat med fyrsten af Brandenburg blev Sankt
Thomas i 1685 en handelsstation for slaver, hvor mere end 200.000
slaver, primært fra Afrikas vestkyst, blev købt og solgt.
Hermed udviklede Sankt Thomas sig til et handelscenter, hvor
økonomierne til Sankt John og Sankt Croix blev grundlagt igennem
produktionen på plantagerne. I 1718 tog Danmark nemlig trods engelske
protester den noget mindre naboø, Sankt Jan i besiddelse, og i 1733
købte vi det lidt fjernere beliggende Sankt Croix af franskmændene, som
var i pengenød. Med sine 218 km2 betød erhvervelsen af Sankt Croix
næsten en tredobling af arealet af de dansk-norske besiddelser i
Vestindien.

De uhumske vilkår blev dog for meget for slaverne, som i 1733
planlagde et angreb på Fort Frederiksværn på Sankt John, hvilket
ødelagde driften af sukker i seks måneder.
Først i 1792 stoppede
Danmark al handel med slaver,
selvom dette ikke betød en
frigørelse af slaverne. Denne
kom dog i 1848, da Moses
”Buddhoe” Gottlieb samlede en
opstand på St. Croix – 17 år før
slavefrigørelsen i USA. Efter
slavefrigørelsen og opdagelsen
af sukkerroen, gik landbruget
på øerne en hård tid i møde,
og den industrielle revolution
gjorde handelshavnene
overflødige.
Under 1. Verdenskrig, fik øerne igen en plads i historien, da USA fik
øjnene op for deres strategiske position, og købte dem af Danmark for
$25 millioner i guldmønter i 1917. I 1936 etableredes et senat på øerne,
og i 1970 fik Dansk Vestindien (nu U.S Virgin Islands) deres første
folkevalgte guvernør.

Det er i forbindelse med 100 året for overdragelsen af de Dansk
Vestindiske øer til USA, at københavns drengekor er blevet inviteret til,
at markere begivenheden, med en række koncerter i bl.a.
Frederikskirken og Government House på St. Croix, Reichhold Center
for the arts samt Frederikskirken på St. Thomas.
Københavns drengekors turné til USA & Vestindien
Vi starter dog først i New York, hvor vi skal besøge Sankt Thomas
Church på Fifth Avenue, som ligger i hjertet af Midtown Manhattan.
Sankt Thomas Church er bygget i den franske gotiske stil og bortset fra
dens længde, er Sankt Thomas Church af katedral proportioner, med
kirkeskibets hvælvinger der stiger 95 fod over gulvet.
Kirken er bygget helt af sten, og er i henhold til middelalderens
konstruktions-principper, bygget i bærende ribbens hvælvinger uden
rum-spænder fordelere af stål. Størrelse, afstand, og antallet af søjler og
buer er præcis hvad der er nødvendigt for, at understøtte strukturen og
med til at give kirken de unikke akustiske egenskaber, der er knyttet til
kirker bygget af de samme materialer i middelalderen.

I New York vil der være indkvartering af halvdelen af drengene på Sct.
Thomas Choir School, hvor der samtidig vil være amerikanske elever
tilstede. Den anden halvdel vil blive indkvarteret privat, hovedsageligt i
Brooklyn og på Manhatten.
Vi har prøve i kirken torsdag formiddag, og resten af dagen vil blive
brugt på lidt sightseeing på Manhatten. Drengekoret giver koncert i
kirken fredag d. 28 april kl 19.30 og lørdag d. 29 april flyver vi fra JFK
lufthavnen til øen Sankt Croix.
Dansk Vestindien, De amerikanske Jomfruøer
En, to, tre små, grønne øer dukker op af havet. Sankt Croix, Sankt
Thomas og Sankt John udgør tilsammen US Virgin Islands. De tre øer er
medlemmer af den store caribiske familie, der strækker sig fra Bahamas
i nord til Trinidad i syd.
Alle tre er de forskellige, men dog med det til fælles, at de i over 200 år
var en del af Danmark. Og hvis der er to ting, der definerer Vestindien,
er det lige netop det. At det er caribisk med alt, hvad det indebærer af
strandliv, befolkningsblanding og tilbagelænet liv. Og at den danske
historiske arv fra kolonitiden har sat sig mange, varige spor, der konstant
minder den besøgende om øernes fortid.

Sankt Croix er den største af øerne ( på størrelse med Møn), og nåede
at være dansk i kortest tid, da vi købte øen af franskmændende fordi de
manglede penge. På øen er der to større byer, Christiansted og
Frederiksted.

Byen Christiansted blev anlagt i 1733 efter erhvervelsen af Sankt Croix,
og er opkaldt efter Kong Christian 6. af Danmark-Norge.
Christiansted var hovedstaden i perioden fra midten af 1700-tallet til
starten af 1800-tallet. Byen har idag en befolkning på 3.000 (2004).
Byen har udover sine minder fra kolonitiden også stadig et vej-net
bestående af danske navne som Strandgade, Kongensgade,
Compagniets Gade, Dronningens Gade, Bjerge Gade, Øster Gade og
Fiskergade, som krydses af tværgaderne Kirkegade, Dronningens
Tværgade, Kongens Tværgade, Prinsens Gade og Torvegade.
Alt det kommer sikkert til at være lidt sjovt, når vi står i den Caribiske
varme omgivet af palmetræer. Sankt Croix er nemlig et spændende miks
af strandliv og fortid. Medrivende historiefortælling, der på forunderlig
vis, både er tæt på og meget langt væk.

Overalt på øen, som både emmer af idylisk landliv og smukke
badestrande, finder man ruiner af de vindmøller der blev brugt til at
forarbejde sukkerrørene i sukkerproduktionen. De står tavst på

bakketoppe som monumenter over dengang, da sukkeret var drivkraften
bag den danske storhedstid på Sankt Croix.
Københavns Drengekor skal synge to gange i Christiansted, til messe
søndag d. 30 april kl. 9.30 i Lord God of Sabaoth Evangelical Lutheran
Church og til galla i The Government House Ballroom d. 2 maj kl 18.
Herefter går turen til Frederiksted, som er Christiansteds lillebror. Byen
har også fået tilnavnet Freedom City. Man ved ikke helt, hvor navnet
stammer fra, men et bud er, at det var her Peter von Scholtens
frihedserklæring over slaverne blev proklameret.
Peter von Scholten er den enkeltperson, der har spillet den største rolle
blandt de danskere, som gennem årene har været involveret i Dansk
Vestindien.
Det var ham som generalguvernør i
1848 gav slaverne frihed uden at have
mandat til det fra kongen. Det
afsluttede hans karriere på øerne, men
den arv han efterlod, spiller stadig idag
en levende rolle.
Peter von Scholten ligger begravet på
assistens kirkegård i København.
Københavns Drengekor skal give
koncert i St. Patrick´s Church onsdag
d. 3 maj kl 18.

Sankt Thomas
Øen Sankt Thomas er den mest livlige af de tre øer. På Sankt Croix
omtales den som øgruppens New York.
Charlotte Amalie på Sankt Thomas er det tætteste, man kommer på en
storby på de tre øer. Med faste intervaller lyder drønet fra vandflyveren
fra Sankt Croix, der efter 17 minutter i luften lander i den gamle havn.
Den lille flyver tøffer hen til kajen og sætter sine passagerer af i en by,
der både kan være travl og vrimlende og stille og øde.
Charlotte Amalie har nemlig to ansigter. Et, når byen har besøg af
krydstogtskibe, og et andet, når de to store havne er tomme.
Trafikpropper er ikke ualmindelige, når et skib med flere tusinde
passagerer lægger til kaj for at spendere seks-otte timer på øen. Alle
butikker og restauranter slår dørene op, og kunderne vælter ind.
Men på dage, hvor skibenes rute ikke går forbi den gamle handelsby, er
der anderledes stille, og de stemningsfulde gamle kolonigader ligger øde
hen.

Historisk udviklede byen sig til et caribisk knudepunkt for handel efter at
være blevet erklæret frihavn i 1765. I begyndelsen af 1800-tallet havde

den dengang travle havn besøg af næsten 3000 skibe om året. Faktisk
var Charlotte Amalie på det tidspunkt Danmarks næststørste by. I dag
bor der knap 19.000 i byen, cirka det samme som i Skanderborg.
I Government Hill-kvarteret med stejle gader og pastelfarvede huse på
bakken bag byens fort holdt Charlotte Amalies bedre borgerskab til i
kolonitiden. På toppen af Government Hill
ligger det gamle udkigstårn fra slutningen af
1600-tallet, der i dag bærer det misvisende
navn Blackbeards’ Castle.
Det er meget usandsynligt, at piraten
kaptajn Sortskæg nogen sinde har været
der. Navnet stammer med større
sandsynlighed fra amerikanske
turistbranche-folk i 50’erne, der mente, at
piratvinklen kunne skaffe flere folk til øen.

Fredag d. 5 maj skal drengekoret deltage i en workshop på Montessori
School & Peter Gruber International Academy, og give koncert på
Reichhold Center for the Arts lørdag d. 7 maj kl 19.
Sankt John
Øen Sankt
John er
naturperlen
blandt de tre
øer. Sandet er
blødt, palmerne
svungne i
perfekte buer,
og de stribede
fisk svømmer
rundt mellem
benene på én i
det glasklare
vand.

Vi skal opholde os på Caneel Bay Resort fra d. 8-10 maj. Det blir ren
afslapning på en veloverstået turné, inden vi igen vender snuden hjem til
Danmark.

Afgang og ankomst
Vi flyver fra København onsdag d. 26 april kl 7:15 med flight BA 811 til
London/Heathrow. Fra London/Heathrow skal vi med flight BA 175 til
New York og lander kl 12.10.
Onsdag d. 10 maj flyver vi fra Sankt Thomas Airport med (STT) AA1391
til Miami med ankomst kl. 19.35. Kl 21:15 flyver vi fra Miami med flight
AA038 med ankomst i London/Heathrow kl 11:00 d. 11 maj lokal tid.
12:55 er der afgang fra London/Heathrow med flight BA816 med
ankomst i Københavns lufthavn kl 15:50.
Der er forbehold for ændringer i tidsplanen, men vi vil så vidt muligt
holde jer informeret på Drengekorets turné facebook side.

St.Thomas Fifth Avenue Concert 28th of April 2017:

COPENHAGEN ROYAL CHAPEL CHOIR Københavns Drengekor
HANNE KUHLMANN, organ
EBBE MUNK, conductor

Niels W Gade (1817-1890): Morning Hymn
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Missa Pappae Marcelli
Kyrie / Gloria / Credo /Organ interlude / Sanctus /
Benedictus / Agnus DeiI & II
INTERVAL
Morten Lauridsen (b.1943): Lux Aeterna for choir and organ
Introit /In te Domine / O nata lux / Veni sancte spiritus
Waldemar Åhlén (1894-1982): Psalm for Pentecost (Summer Psalm)
Carl Nielsen (1865-1931): Two Lyrical Evening Songs
Teach Me, Star of the Night (arr. Kim Nandfred 2015)
Lullaby (arr. John Højbye 1990)
Henry Balfourt Gardiner (1897-1950): Evening Hymn for choir and organ

GOVERNMENT HOUSE / ST.PATRICK CHURCH/ REICHHOLD
CENTRE May 2017
MAKE A JOYFUL NOISE A CHORAL SALUTE TO US VIRGIN
ISLANDS CENTENNIAL

COPENHAGEN ROYAL CHAPEL CHOIR Københavns Drengekor
GERT HENNING JENSEN, tenor
METTE CHRISTENSEN, piano
FRANCIS CALLWOOOD, Steel Pan
EBBE MUNK, conductor

Niels W. Gade (1817-1890): Morning
Kim Glies Nandfred (b 1957):

Make A Joyful Noise composed 2016 on the occasion
of the USVI Centennial for Steel Pan and Choir. World
premiere in Government House Christiansted 2nd May
2017

Chris Artley (b.in New Zealand 1968):

O Magnum Mysterium

Morten Lauridsen (b.in US 1943):
Spiritus

From LUX AETERNA O Nata Lux & Veni Sancte

Valdemar Åhlén (1894-1982):

Early Summer in Denmark

Spring time in Denmark:

Opvåvni

Carl Nielsen (1865-1931):

Den milde dag from Spring Time in Funen

Povl Schierbeck:

Born in Denmark Words by Hans Christian Andersen

INTERVAL

Niels W.Gade:

At Sunset

Hugo Alfvén (1872-1960):

Swedish Dance Song for Midsummer Night

Gert
P.E.Lange-Müller (1850-1926):

Serenade from Once Upon A Time (words by H. C.
Andersen)

Serenade for a Late-Summer Night
Carl Nielsen:

Teach Me, Star of the Night
Lullaby

Morten Lauridsen:
A Way to Truth And Life

Shining Night
Amazing Grace arranged for the CRCC and Gert
Henning Jensen by Kim Nandfred 2017

EXTRA/ENCORE
America the Beautiful (arranged by Niels Møller for the CRCC on the occasion of the US
Bicentennial 1976)
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