Referat fra møte i PK Torsdag 27.mai kl 19.00
Sted: ZOOM
Tilstede: Arve Winsnes, Oddvar Johansen og Gudrun Engan Tronsaune

1. Gikk gjennom referat fra møte 17.mars 2021
Ingen bemerkninger.
2. Gå gjennom Oddvar sine repertoarbolker.
Oddvar har sendt over til PK skissen. PK Går inn i en
tanke om `Nøkkens Grunnfjell´...Nøkkens ´sjel´´
Vi trenger tid til å samles når det er mer normale tider.
Konklusjon: Utsettes til møtet over sommeren.
3. Tanker rundt Jubileumsforestillingen.
Åge Aleksandersen: Tanken rundt forestillingen og fokuset på den musikalske
ramma, samt usikkerheten rundt hans deltakelse/-eller ikke, gjør at PK foreslår å
tenke annerledes. Torstein Flakne kom opp som tema. Han kjennes mer aktuell for
oss, siden vi også har en av hans slagere på vårt repertoar.
Konklusjon: PK foreslår at Åge Aleksandersen går ut av dette konseptet og Torstein
Flakne er en mulig kandidat. Arve Winsnes tar dette med til
styret/Jubileumskommité..
Vi venter til etter sommeren å eventuelt ta kontakt med Torstein Flakne.
4. Se på repertoar til Jubileumsforestillingen
….noe som bør byttes ut i og med at vi gjennomfører forestillingen på noe annen
årstid?
konklusjon: PK finner ingen spesielle avvik, bortsett fra repertoaret rundt Åge. Vi tar
dette spørsmålet med oss til møtet over sommeren.
4. Forslag til nye noter. Vi bør begynne å øve på noe helt nytt for koret.
Gudrun har bestilt noteheftet ´Samstemt´ for Mannskor. Arve har med ei bok for
mannskor, ´Mannskörprisma´. Gudrun skal se på denne, og plukke ut noe som kan
passe i forhold til stemmefordeling i koret. Koret skal øve på noe helt nytt i
Øvingshelga.
5. 1.Juni: Frist for levering av repertoar til GNIST 13.juni.
Vi står ved det planlagte repertoaret:
-Nøkkens oppsang.
-Sangerhilsen
-Blåveis
-Hallelujah
Konklusjon: Gudrun melder inn repertoaret til NKST.

6. Eventuelt:
-PK kom inn på hvilke retningslinjer som er gjeldende ved forespørsel fra
familiemedlemmer til kormedlemmer om sang for sang ved markering av dag.
Konklusjon: Tas opp i styret på neste møte.
-PK snakket om lokaler som kan benyttes til korøvelser videre i koronatid.
Sykehjemmet er ikke mulig å benytte ennå.
Konklusjon: Sjekkes ut om Auditoriet på Byåsen skole kan benyttes
Ansvar: Arve sjekke med Ola.

-Neste møte:
Torsdag 26.august
Sted: Hos Gudrun
Tid: 19.00-20.30

Tanker og ideer som vi har med oss videre:
-Salme på norsk med `mannskorkraft`.
-Skal gå gjennom Oddvars repertoarbolker
31.mai, Byåsen
Gudrun Engan Tronsaune
ref.

