Nøkkens 80-årsjubileum 2021
Oppsummering fra møte i jubileumskomiteen
på Wood Leangen torsdag 12.11 kl. 13.00
Tilstede: Arve Winsnes, Gudrun Engan Tronsaune, Sivert Johnsen, Kjell Hansen og Tor Berre
1. Referat fra komitemøte 25. august
Referatet ble godkjent.
2. Hva slags forestilling?
Komiteen går inn for at dette skal være mer enn en konsert. Det skal være en forestilling
der den verbale fortellingen får større plass enn ved vanlig konsertannonsering. Det må
også være åpning for innslag i form av kåseri, intervju, sketsj og evt. andre formater enn
korsang. Noen av sangene skal formidles av profesjonelle solister, jfr. foreløpige avtaler
med Harald Bjørkøy, Åge Aleksandersen og jenter fra Cantus. Det er også ønskelig med
bruk av mindre grupper i koret og ta utgangspunkt i at koret startet som en kvartett.
Komiteen ønsker at Tor Berre skal være konferansier/forteller.
Vi legger opp til en forestilling på 2 timer, inkl. en pause på 15-20 minutter. Det
innebærer en effektiv tid på 100 minutter, fordelt med 65-70 minutter korsang og 3035 minutter verbale innslag. Det innebærer at PKs forslag til sangliste må forkortes noe,
og jubileumskomiteen ber PK om å gjøre dette så raskt at jubileumsrepertoaret kan
innøves fra nyttår.
3. Dato og valg av konsertlokale
Vi har tidligere gått inn for at konserten holdes på jubileumsdagen, tirsdag 19. oktober.
Jubileumskomiteen har vurdert priser/betingelser hos Frimurerlogen, Byscenen og
Olavshallen Lille sal, og går inn for at vi leier Lille Sal. Prisforskjellene er ikke store og vi
vurderer scene og lokaliteter for øvrig som best i Lille Sal.
Vi går inn for at vi holder to forestillinger samme dag.
4. Markedsføring
Sivert refererte fra møte i markedsføringsgruppa som vil forsøke å få innpass i avisene,
radio og lokal-TV, og særlig satse på sosiale medier med ukentlige oppdateringer i en
viss periode, ved å presentere enkeltsangere, supportere og øvingssituasjoner fram mot
forestillingene.
Markedsføringsgruppa vil også stå ansvarlig for program og flyere, og mener vi bør ha
et navn på forestillingen. Kormedlemmene vil bli utfordret gjennom Nøkken-info.
Det er også ønskelig med opptak av koret til bruk på YouTube og Facebook. Gudrun blir
utfordret på å finne sanger som egner seg, og vi bør ta kontakt med Runar for hjelp til
lydopptak. Vi trenger også folk til videoproduksjon. Vi må også ha et nytt bilde av hele

koret, og Tor tar opp dette som sak i styret.
5. Økonomi
Kjell Hansen er leder for økonomigruppe og Arve spør Odd Rune Johansen om å bli med
i denne gruppa.
Vi har allerede fått 25 000 kroner gjennom korforbundet. I tillegg til billettinntektene
tror vi likevel at vi trenger 20-30 000 kroner i sponsorpenger og andre støtteordninger.
Vi vil søke om penger fra kommunen til fritidskulturell aktivitet, og satser ellers på
næringslivet gjennom kontakter vi har.
Økonomigruppa vil sette opp et budsjettforslag på neste styremøte basert på
erfaringstall fra tidligere konserter, honorarkrav fra andre medvirkende, behov fra
markedsføringsgruppa og kostnader ved leie av Olavshallen Lille Sal.
Arve undersøker muligheten for gratis/billig trykkerihjelp.
6. Jubileumsfest
Jubileumskomiteen mener at det er naturlig å arrangere en jubileumsfest fredag eller
lørdag etter konserten, og at festkomiteen bør få ansvaret for den. Styret bør evt. gi
noen rammer for arrangementet.
7. Videre arbeid
Referatet fra dette møtet blir sendt til styret. Etter styrebehandling blir planene lagt
fram på et medlemsmøte i koret så snart som mulig.
Arve innkaller til nytt møte i jubileumskomiteen etter nyttår.
12.11.20/Tor

