Élménybeszámoló a Gaudium Kórus kórustáboráról
Balinka, Varjúvár, 2011. június 30. – július 3.
Kórustábor 1. nap
A tábor első napján az előre megrendelt finom ebéd elfogyasztása után megtartottuk első tábori
próbánkat.

A próbán mind izgalommal tanulgattuk az új dalokat, néhányan álmos tekintettel figyeltük karvezetőnk
vezénylését.
Az első kirándulásunk a Csókakői várba vezetett. A táj gyönyörű látványa tárult elénk a magasból.
Énekeltünk néhány kedvelt éneket, dalunk szállt a messzeségben, hajunkat a szél cirógatta, miközben
arcunkra hullt a nyári zápor.

Az estét vidám hangulatban töltöttük együtt, sokat beszélgettünk, énekeltünk és táncoltunk.
Kórustábor 2. nap
Tábori létünk második napját tornával kezdtük, majd a reggeli után délelőtti próbánkat kezdtük meg.
Vidámság volt jellemző próbáinkra. Rengeteget nevettünk, bár igyekeztünk haladni az új dalok
tanulásában is.
A délutáni próba után erdei séta következett, a csodálatos természet mindannyiunkat elvarázsolt. Még
azok is jól érezték magukat, akik félnek az erdőben sétálgatva. A kalandos kirándulás után este
bográcsban főztünk , a vacsorát két kórustagunk énekét hallgatva fogyasztottuk el a fedett teraszon.

Kórustábor 3. nap
A tanult művek egyre szebben szólnak. A szokásos feladataink után ezen a napon móri pincelátogatás
következett. A pincében háromféle bort lehetett kóstolni, de sajnos a móri ezerjó borért még mennünk
kellett néhány utcát. Bórkóstolás közben dalra fakadtunk.

Szállásunkra visszatérve szalonnát sütöttünk, a rengeteg szóvicctől folyamatosan nevettünk. Az estét a
közös társasjáték élménye tette igazán emlékezetessé. Minden táborlakó részt vett az izgalmas játékban.
A csapat ezen az éjszakán nagyon későn tért nyugovóra.
Kórustábor 4. nap
A búcsú és hazatérés napja volt ez. Délelőtti utolsó próbánkon felidéztük a tanult új dalokat.
Az ebédnél karvezetőnk megköszönte az együttműködést mindenkinek, kiemelve Tarcza Zsófi és Németh
Laci odaadó segítségét mindenben. Ebéd után összepakoltunk, majd a tábor utolsó közös élménye a
Fehérvárcsurgóra tett látogatás, a Károlyi Kastély múzeumába. Dalunk itt is felcsendült, miközben a
tárlatvezetésre vártunk, később pedig a kápolnában is énekeltük.

Mindannyian élményekkel, új dalokkal, és új barátságok birtokában tértünk haza.

