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D
et kan godt være, at vinteren for 
alvor har fået fat derude. At der 
er blæst og kulde, og at folk på 
gaderne skutter sig i overtøjet 
og har så travlt med at nå hjem i 
varmen, at de knap nok ser hin
anden. Men herinde på Verdens

KulturCentret på Nørrebro i København, 
syder og bobler lokalet, hvor kvindekoret 
Verdens Sirener er samlet. Her er der i den 
grad livsglæde, skønsang og fællesskab.

Omkring 20 kvinder er samlet her i aften, 
og de kommer fra alverdens lande. Koret 
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SANG SAMLER VERDENS KVINDER
mødes hver tirsdag for at øve i to timer. 
Og her er virkelig noget at øve – for udover 
fraseringer og sangteknik i det hele taget 
skal der også læres sange på andre sprog. 
Koret synger lige nu sange på flere end 30 
sprog, hvoraf det seneste er armensk.

– Vi synger på russisk, tyrkisk, ukrainsk, 
serbisk, norsk, svensk, tysk, italiensk og 
mange, mange andre sprog. Koret her er 
helt unikt, for kvinderne er alle en slags 
musikambassadører for deres land, siger 
korleder Tatiana Kisseleva Gudnæs, 47.

Tatiana er oprindeligt fra Rusland, men 

har boet i Danmark i 22 år, er dansk gift og 
har to store børn. Hun er uddannet pianist 
og klassisk sangerinde (sopran). Udover 
Verdens Sirener har hun tre andre kor,  hun 
underviser også i klassisk sang og giver 
solokoncerter.

– Idéen til koret kom fra Alma Bekturga
nova Andersen, der er foreningskonsulent 
for VerdensKulturCentret. Hun ringede til 
mig og fortalte, at der skulle laves et kor, 
som skulle samle kvinder fra alverdens 
lande, som skulle synge sange på deres 
eget sprog. Derefter spurgte hun, om jeg 
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Verdens Sirener synger sange på 
flere end 30 forskellige sprog, så 
der skal i den grad øves på udtale 
og forståelse.

ville være med. Koret be
gyndte som et projekt i 2009, 
og det viste sig at være en 
så god idé, at vi bare måtte 
fortsætte.

I 2011 afholdt korsan
gerne stiftende general
forsamling for Verdens 
 Sirener. Foreningens formål er at have et 
kor og netværk, hvor kvinder fra hele verden 
mødes til socialt samvær omkring sang. 
Foreningen er baseret på frivillighed og er 
uafhængig af politik og religion.

– For mig var det spændende sammen 
med korsangerne at udvikle projektet fra 
begyndelsen og dermed være med til at 

bygge et musikalsk sprog imellem menne
sker. Vores første sang var ”Guantanamera” 
fra Cuba, som er en kærlighedssang, mens 
vores første danske sang var ”I skovens 
dybe stille ro”, husker Tatiana.

Der er ca. 25 kvinder i koret, og der ingen 
formelle adgangskrav, men der er aftale 
om, at der i koret kun kan være 25 procent 

af hvert modersmål 
for at sikre mang
foldigheden. 

– Vi har derfor 
venteliste lige nu for 
kvinder med dansk 
og russisk moders
mål. Men der er in

gen musikalske begrænsninger, min per
sonlige filosofi er, at alle kan lære at bruge 
deres stemme til fælles glæde.

Korets fælles sprog er dansk. Det er ar
bejdssproget og det sprog, der samler koret. 

– Vi er så stolte af, at vi efterhånden er 
blevet en del af dansk kulturliv. Vi bliver 
ofte inviteret ud at optræde, og det glæder 

Sammen er  
vi allerbedst

Vi kvinder elsker at samles og skabe  
netværk på kryds og tværs. Vi kan så meget, 
når vi står sammen, og så er det i øvrigt sjovt 
at være fælles om noget. SØNDAG har mødt 

kvinder, der synger, strikker og samles i klub  
– alle er enige om, at når vi er sammen,  

er vi allerbedst.
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os, at der er så mange, der gerne 
vil opleve sprog og sang fra hele 
verden. Det er meget specielt at 
optræde med netop dette kor. 
For folk reagerer, når de hører 
sange på deres eget sprog. Vi 
har flere gange oplevet, at folk 
efter en optræden er kommet og 
har givet os kram. Nogle gange 
tror de, at vi taler deres sprog, 
fordi vi synger på det. Det gør vi 
også ofte, men ikke altid, siger 
Tatiana.

Kærlighed, sorg, glæde
Koret synger alle mulige slags 
sange: folkesange, fødselsdags-
sange og julesange, men også  
sange om kvinder.

– Det er spændende at se, hvor-
dan kvindesynet er igennem 
forskellige tidsperioder og i 
forskellige kulturer. Musik af-
spejler jo kultur. Og så er det 
interessant at uanset, hvilken 
kultur og hvilket land man 
kommer fra, så synger vi om 
de samme følelser: kærlighed, 
glæde, sorg osv. Men hver kul-
tur har sin egen måde at danne 
lyd på. Så min opgave er at finde 
en fælles klang.

Når koret udvælger en sang 
fra et givent land, er det den af 
korets kvinder, der taler spro-
get, som fortæller om sangen: 
Hvad den betyder, om der er en 
speciel historie bag osv. 

– Bagefter lærer hun os re-
sten af sangen, og så knokler 
vi med at lære at udtale ordene 
helt rigtigt, for det er vigtigt, at 
folk forstår, hvad vi synger, slår 
Tatiana fast, før hun forsætter:

– I Danmark er der en tradi-
tion for at gå til kor, derfor er 
danske kor meget stabile, men 
den samme tradition findes 
ikke nødvendigvis i andre lan-
de. Derfor ved jeg heller aldrig, 
hvor mange der kommer, når vi 
skal øve. Men vi har en fast ker-
ne af 10-12 kvinder, der kender 
alle sange, og som hjælper nye 
kvinder. For når man kommer 
som ny og skal synge på alle de 
her sprog, så er det altså lidt af 
en opgave!

Tatiana har dirigeret 
Sirenerne, som hun 
kalder dem, siden koret 
blev dannet. 

P
å Askov Højskole 
arbejder strikkepin-
dene i døgndrift. Det 
er i hvert fald tæt på. 
På et seks dages langt 
kursus lærer kvinder 
fra alle steder i landet 

alt fra strikketeknikker til be-
regninger, men det er egentlig 
ikke det vigtigste. Det er nemlig 
fællesskabet og højskoleånden, 
der er i højsædet.

– Det er organiseret rod, lyder 
det nede fra bagerste hjørne. 

Og det kan deltagerne på 
strikkekurset sagtens bilde 
mig ind. Ved et stort, solidt ege-
træslangbord, der er fyldt med 
et væld af garntyper i alle regn-
buens farver, sidder en masse 
glade kvinder. Strikkeglade 
kvinder vel at mærke. De er ved 
at færdiggøre deres strikkepro-
jekt, før de skal vise det frem til 
de andre kursusdeltagere på 
Askov Højskole, der ligger ved 
Vejen i det sydlige Jylland. 

– Over 70 kvinder er samlet 
til tre kurser – strik, broderi og 
patchwork – her på højskolen, 
fortæller Ulla Henningsen, der 
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Vi synger  
på russisk,  

tyrkisk,  
ukrainsk, 
serbisk, 

norsk, svensk, 
tysk, italiensk 

og mange, 
mange andre 

sprog

Verdens Sirener er også et 
netværk, hvor kvinder fra hele 
verden kan mødes på tværs af 
nationalitet og baggrund.


