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JUBILEUMSKOMITEEN- STATUSNOTAT 7.10.2021 

Status og konsekvenser trukket etter beslutninger i Nøkkens styremøte 5.10, hvor jeg var 

invitert tilknyttet sakspunkt «Jubileumskonserten vs Gudruns sykmelding» 

Jeg fikk der oversikt over dirigent- avtalen og bruksrammer med Anne Berit som er inngått for å 

dekke opp for Gudruns sykmeldingsperiode. Ved behov kan jeg ta PK-messige eller øvrige 

initiativ, med konf til Gudrun i den tid hun er sykmeldt.  

Styret valgte å gå for konserten innenfor det tidligere besluttede konsept; To konserter i 

Olavshallen LS, og jubileumskomiteen arbeider nå ut fra dette. 

Vedlagt en oversikt over repertoarstatus slik jeg ser den pr.dato, med fargeindikatorer for 

«lærings-status».  Denne ble forelagt styret og danner grunnlag for trygghet for å gå for 

konserten, og også for beslutningene under punktene nedenfor. Gudrun går for konseten. 

Vi har nå fått betinget ja fra Åge Alexsandersen, men med først endelig avklaring i slutten av 

januar 22. Vi vil ha han med i planleggingen og tilpasser programmet slik at det dekker både « ja 

og nei.» 

 

Følgende prioriterte beslutninger følger av vedlagte repertoarstatus og ovenstående: 

1    Ingen nye sanger trekkes inn i øvelsene framover andre enn de som følger 

konsertrepertoaret og det «juleprogram» som skal brukes på de konsertene vi har avtalt resten 
av halvåret. Alle sistnevnte sanger skal være av «kjent» repertoar, og gjerne slike som Anne Berit 

har vært med på tidligere. 

2     For å sikre Åge-situasjonen tar vi inn Trondhjæmsnatt i repertoaret etter det gamle Nøkken-

arrangementet, som mange har sunget. ( Åge synger i B-dur). Og vi henter Alkymist-arret til 

Svartlamon Hardkor  hvor koret supporterer Åge litt.) 

3    PK må snarest gi «formelt» innspill- aksept på de nye detaljer i repertoaret. 

4    Distribuert øvingsplan framover med prioritet å få kontroll på de «gulmerkede» sangene i 

repertoaret  («Nye» og vanskeligst ). «Fin-tuningen » av alle sangene over nyttår. Plan 

innbefatter øving av juleprogram. 

5    Konsert-repertoaret må selges inn hos koret snarest mulig, muntlig på øvelse og med at hver 

enkelt får repertoaret skriftlig.  Det bør også distribueres som del av Nøkkeninfo.  ( info må 

inkludere  «juleprogrammet», som vil spise noe av øvingsprogrammet) 

6    Valget,- å bruken Companeros Nøkkinòs i konserten, må forankres i koret. ( Demo i pausen 

på en øvelse ?) 

7   Så snart «Vakra Flickor» er i kontroll «Lys grønn», tester vi den mot «Nøkkinene» sammen 

med Havsørnsvalsen, for evt justeringer, for snarest å gi trygghet til koret hvor vi skal ha 

«samsang- koreografi» med andre og hvor vi kan ha tid på å tune inn detaljer. 

 

Vi kommer tilbake med justert budsjett.                                                                      Oddvar 

 


