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Kor Dialis Jubilæum Champagnegalop 

 
                         Blev ar – bejds – da – gen lang          med  stres-set     ar – bejds –gang? 
                         Vort Kor   en    halv   snes   år              på   Aal-holm   sko – le   går. 

 
                  Og    gik  du      lidt      i    stå?                Var him-len      knap   så blå? 
                    I      Kor  Di  -  a  -  lis   vi                   fandt glæ-dens     me – lo – di! 

 
                   Så   husk   den     bed-ste    kur,              hvis hjer-nen      er      slidt sur 
                    Vi     Ju -  bi  -   læ   -  um   har,              pa – ro – len     den    er   klar: 

 
                    og      fø – ler        glæ – des – trang,         det er   at         gå     til      sang, 
                    Nu    Lis-beth      to  -   ner     gi’r,           slår  an  og       ud     vi     skri’r: 

 
                            /:  Syng,  Lad       San – ge-e-ens   glæ-æ-æ-de          smæl-de 

 
            og      lad          to  -    ne-e-er -   ne-e-e   for -       tæl    -  le,        om    en 

 
            bob - le-e-en     -  de-e-e   sto – o – or      ly-y-yk -  ke- e- e       so-o-om dit  
 

 
              si-i-ind så      smu-ukt  vi –i -il     smyk-ke.   :/ A: Al-ter-ne       syn-ger ud: 
                                                                                       B: Bas-ser-ne     læg-ger bund 

 
         på     os    alt   be – ror,             vi   er   ker-nen     i         det         gla  -  de 
         gi’r   den  bre - de  klang,        Oh, man bli’r så  glad    ved          vo -   res 
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            kor!    T:    I       et     kor        fra  Te-nor        to – ne  - væl – det   gror, 
           sang!   S:    Som so- pran         fly’r vor sang   tin-dre – ne    mod     sky, 

 
         I   vort hjer-te     hel    -te      -   rol -   len        bor!       Alle: Tys, gør klar nu 
         to-ner gni-stre     som   et          mor – gen  -    gry! 

 
         til    fi – na –len;  spæn-din-gen den     sti’r   i    sa – len.     Skjo – te – kra - ven 

 
        sid  - der    li -  ge,       skær-fet smukt på  hver en   pi    - ge.    Og   vi  skru-er 

 
          op    for char-men.    Pub – li - kum  de    stil- ner  lar – men.   Lis-beth gi’r sig- 

 
            nal   med ar- men, LM:SYNG:                             SA:  Da – mer – ne,    de 
                                                                                      ALLE:Kor    Di  -  a   - lis 

 
          bry–der ud     i ju-bel-sang, TB:og  her-    re-e -     ne,        dem   o-ver-går  i 
          fej – rer   ti  års    ju-bi-l’um. Vi      sy -    ne-es ,     vi       har ver-dens bed-ste 

 
       ju-bel-klang, ALLE:og  al  -   le         syn – ger     vo-res ju-bi-   læ-ums-sang, og  
          pub-li-kum,  og      vo   - res     Lis – beth      er  et dej-ligt      u-ni-kum, og 

 
           højt   hu-u-u – mør         gi - ir’     sang, klang, mu-sik og ku – lør. 
           vo -  re-e-es     sang,      ska - al    slut - te med højt,højt hu-mør. B: Hey !  
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Blev arbejdsdagen lang med stresset arbejdsgang? 
Og gik du lidt i stå? Var himlen knap så blå? 
Så husk den bedste kur, hvis hjernen er slidt sur 
og føler glædes trang, det er at gå til sang, 
 
Vort Kor en halv snes år på Aalholm skole går. 
I Kor Dialis vi fandt glædens melodi! 
Vi Jubilæum har, parolen den er klar: 
Nu Lisbeth toner gi’r, slår an og ud vi skri’r: 
  
Syng, Lad Sangens glæde smælde 
og lad tonerne fortælle, 
om en boblende stor lykke  
som dit sind så smukt vil smykke.  

 
Alt:  Alterne synger ud: på os alt beror,  

vi er kernen i det glade kor!  
 
Tenor:  I et kor fra Tenor tonevældet gror, 

I vort hjerte helterollen bor! 
 
Bas:  Basserne lægger bund, gi’r den brede klang,  

Oh, man bli’r så glad ved vores sang! 
 
Sopran:  Som sopran fly’r vor sang tindrene mod sky, 

toner gnistre som et morgengry! 
  
Alle:  Tys, gør klar nu til finalen;  

spændingen den sti’r i salen. 
Skjortekraven sidder lige,  
skærfet smukt på hver en pige.  
Og vi skruer op for charmen,  
Publikum de stilner larmen.  
Lisbeth gi’r signal med armen,  

LM: SYNG:  
 
sop/alt:  Damerne, de bryder ud i jubelsang,  
ten/bas: og herrene, dem overgår i jubelklang,  
ALLE: og alle synger vores jubilæumssang,  

og højt humør gi’r sang, klang musik og kulør. 
 

Kor Dialis fejrer ti års jubil’um.  
Vi synes , vi har verdens bedste publikum,  
og vores Lisbeth er et dejligt unikum,  
og vores sang, skal slutte med højt, højt humør.  

 
Bas:  Hey ! 
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