Møte i PK , mandag 10.1.2022,
tilstede Bjørn Erik, Arve. Johan. Gudrun, Oddvar. Fraværende Harald.
Landsfestivalen 26-28.mai.2022 Trondheim
PK innstiller til styret at Nøkken deltar på Landsfestivalen 26-28.mai i Trondheim på følgende
aktiviteter.
Torsdag. Kor i Katedralen. ( 8min, 3-sanger) Du skal elske..,Morgon, Hallelujah
Fredag. Korgilde ( Frimurerlosjen- 10 min 3-sanger) Vackra Flickor , The Summer.., Gigolo evt latino
Lørdag: Bysang Torget Mannskorsang. ( Uavklart opplegg.. men det blir av våre klassikere?)
Lørdag: Sangerfest Olavshallen.
Lørdag; « Busk-sang»,korkultur. Nøkken på sangekro O’Learys, kanskje synger vi og om mulig.
For øvrige arrangement stiller korets medlemmer på fritt grunnlag, uten at koret stiller samlet. Litt
uklart om påmeldingsprosedyrer.
Jubileumskonsert- årskonsert- års-repertoar.
PK foreslår til styret at Jubileumskonserten, med sitt repertoar og opplegg avlyses og i stedet
erstattes av plan om en Nøkken høstkonsert, hvor koret stiller friere mht. repertoar og tema. Det kan
være naturlig å videreføre elementer fra Jubileumskonserten, men man bør også være åpen for å ta
inn andre sanger,- et tema, - det ble nevnt Taube. PK avventer styrebeslutning.
Videre foreslår PK at det tidlig (samtidig) besluttes et juleprogram, seks nummer… hvorfra vi henter
julesangene for 2022. Slik at vi er forberedt og innlært i god tid. Sangen «Stille, stille» foreslått til PK
av Johan og Arve. Arve skaffer mannskorarr. på for vurdering med Gudrun som ny seriøs julesang.
Sangen ble lyd-demonstrert. God.
Sanger ved oppstart i januar.
The Summer We Want Forget skal være med på Korgildet, Landsstevnet. PK/Gudrun ønsker å
prøve ut enkel gitarstøtte fra HORK, lik originalen, både som mulig innlærings-hjelp, og for bruk ved
framføring. Oddvar tar det videre til Hork.
Også PK-ide om bruk av Vackra Flickor ved Korgildet i Frimurerlosjen på Landsstevnet, om mulig
i samspill med Nøkkinene. Arve sjekker om mulige Nøkkiner.
Både Gigolo og Hallelujah er satt opp som potensielle på landsstevnet. Skal de være med må koret
øve inn langt bedre presisjon og samsunget dynamikk, samt ha tekstene Helt inne.
Lykkelige mann, kan øves videre på, om den fungerer i Nøkken-konseptet. PK mener den har
potensiale.
PK ber HORK/ Los Companeros komme med forslag til å samsynge sine latinos ( for eksempel 3
sanger) med koret. Gudrun og Arve utrykker viss uro for om for mange av koret blir tatt ut av rekkene
og til kompet, selv om de synger med sammen med koret fra komp-plass. (?!)
Vi hadde en god diskusjon rundt Nøkkens valg av repertoar,- hvordan bevare Nøkken-ånden som
nettopp ligger i repertoaret, PK som «voktere» av dette, og de begrensninger dette kan gi for
Nøkkens dirigent.
Oddvar

