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Med næstformand Michelle Rasmussen
Læs her en anden rapport om koncerten:
I New York City, i det historiske Carnegie Hall, blev en stor
kunster og digter æret med en koncert i anledning af hendes
100-års dag: Sylvia Olden Lee, der blev født på dagen for
koncerten, den 29. juni, i 1917. En hyldest til hendes minde
og til forevigelse af hendes levende eftermæle blev
sponsoreret af Fonden for Genoplivelse af Klassisk Kultur, med
deltagelse af Schiller Instituttet, for et totalt fuldt hus og
et publikum, der var passioneret involveret i mindet om og
fejringen af arven efter denne utrolige kvinde.
Koncerten, »En hyldest til Sylvia Olden Lee, mester-musiker og
lærer« bestod af arier, der blev sunget af førende elever af
Sylvia Olden Lee i hele USA, og som nu er førende
operasangere, og af mennesker, som hun havde rørt, og som
havde lært af hende og levet ved hendes side. Den

verdenskendte Simon Estes sang også. Der var arier og lieder
af Verdi, Donizetti, Brahms, Schubert; men der blev også
sunget afroamerikanske spirituals, der var så stor en del af
arven efter denne kvinde. Sylvia Olden Lee, der var den første
afroamerikanske stemmetræner, som blev ansat af Metropolitan
Opera. Hun skabte ligeledes muligheden for, at
operasangerinden Marian Anderson kunne bryde farvebarrieren og
blive den første, sorte sanger til at synge på Metropolitan
Opera, med mange andre, der sidenhen fulgte. Der var også
udvalgte korstykker af spirituals, der blev sunget af et 220mand stort kor, der omfattede Schiller Instituttets kor, og
som også sang Ave Verum Corpus af Mozart og Halleluja-koret
fra Beethovens Kristus på Oliebjerget. Det var en absolut
fantastisk musikalsk begivenhed, men også en begivenhed, der
bærer vidnesbyrd om den menneskelige sjæls udødelighed. For
jeg tror, at, som alle, der deltog i denne hyldestkoncert kan
fortælle jer, så blev Sylvia Olden Lee ikke blot mindet på
denne koncert; hun var fysisk og åndeligt til stede for dem,
der var samlet i dette lokale til hendes ære.

