Referat fra Nøkken PK møte 14.2.2022
til : Gudrun , Arve, Johan T, Bjørn Erik, Harald L. (Oddvar)

15.02.2022

PK møte avholdt 14.2.2022 på Byåsen skole. Ola Moe hadde ordnet med møtelokale. Avsatt tid
1 time før start sangøvelse. Alle møtt. Ola var med under møtet
Som forventet, èn time er for lite for å kunne holde et strukturert møte innenfor et så
omfattende tema som repertoarvalget framover, men det var et greit utgangspunkt for
oppstart.
PK må avholde nytt møte på saken først i mars, for å avslutte innstilling til sangprofil 2022, nye
sanger og gjenbruk av gamle, også avklare bruken av Hork/ Latinosanger i kombinasjon med
koret.
Koret trenger snarlig å få noe nytt å øve på.
Det var klare utsagn på at 3-4 nye sanger ut over hva vi har med nå, er hva koret kan klare til
november. Da ble det viktig med PKs utrykte enighet om at ved valg av nye sanger, så skal disse
sees i et perspektiv ut over årets aktiviteter. Dette kan være sanger som taes inn for
begynnende øving under året, men som planlegges brukt senere, feks fra våren 2023.
PK møtet 14.2 trakk følgende valg
PK innstiller til styret at årets Nøkkenkonsert legges til sent november, slik at den også kan ha
elementer av juleprogram. Konsert på ca 18 sanger uten pause, med mulige to forestillinger på
en kveld. Elementer fra jubileumskonserten skal med.
Ubehandlede sangforslag 14.2 får ny behandling neste PK-møte , I furuskogen, Kärlekens tid,
Gustens fågler, Quizas..., En øl i handa, Basin street blues. Andre kan tilkomme.
Fra Jub.konserten skal "Bohus Bataljon", "Hederosen", "Vackra Flickor" og "The Summer we
want forget" være med videre til årskonserten men også til annet bruk. Creedednce skal med.
Øvrige sanger vurderes med i skissen til konserten på fritt grunnlag.
Nye "Lycklige mann", en god gladsang med stort bruksområde fra "Busksang" til konserter.
PK går for "Hymn to freedom" (Oscar Peterson). Lett og lære, passer Nøkken og med meget
stort bruksområde.
Busk sang og gladsang. PK går for "Et bilde av'n Ivers" hele sangen. Vi bruker refrenget i dag i
Tronhjæmspotpurriet fra Jan T. Vil ha stort bruksområde og publikumsappell.
Gudrun sjekker med Jan T. tid /pris for et godt Nøkken,mannskor arr. på hele sangen.
Til Julesangprogrammet 2022, 4-5 sangnummer. Ny Julehymne, "Stille, stille "erstattr
Nordnorsk julesalme. Videre skal Nøkkens julepotpurri (2017) hentes fram . Øvrige juleprogam
ikke ferdigbehandlet,men "Fairytale of New York" legges bort. "O'helga natt" blir brukt om vi
har solist-tenor.
Forslag nytt PK møte, tirsdag 1. mars. hjemme hos Oddvar.
Meld tilbake på referatet og møtedato

Oddvar

