
REFERAT PK - Møte i Nøkken nr.1  15.08.22

Sted: Gudrun
Tilstede: Oddvar,  Bjørn Erik, Johan og Gudrun (frafall Håkon Lasse og Harald)

1. Velkommen
Oddvar gikk gjennom hva som ligger i det “utvidede mandat” til PK. Gudrun suplerer
med at Oddvar forblir “skissesjef” mens Gudrun skriver referat fra møter.

2. Prio repertoar mot vårkonsert våren 2023.
Vi gikk gjennom skissesjef Oddvar sitt underlag (Oddvar renskriver dette og tar med
til styret). Vi har korarrangement under utarbeidelse, og korarrangement som venter.
Drodling rundt bordet resulterte i en idé om at Vårkonserten kan ha tema som
“Lykkelige Mann”. PK har satt opp et forslag til 17-18 sanger.

Konklusjon:
Oddvar setter opp et forslag til rekkefølge på sanger. Dette bearbeides på neste
møte i PK.

3. Burde koret gått for en egen konsert utenom vårkonsert 2023.(kulturkveld, se
pkt.4) i egen regi. Pr.nå er det kun denne som er planlagt.

4. Oddvar har kommet med et forslag på en form for Nøkken Sang-kulturkveld (Jmf
pkt. 3) der vi kan kombinere et sangtema med et lite kåseri, «Nøkken SangKos(s)».
Med tema der vi kan benytte kompetanse vi har i koret. Her kan nevnes fugler, fisk
eller mye annet..

Konklusjon:
PK´s innstilling er at vi ønsker å gå for en kulturkveld/”kosekveld/lørdags
ettermiddag”, der koret gjør minimalt med ekstra innsats i forkant. Satse på solistiske
innslag…one man. Samt kåseri, med tema, kort varighet, på ca 15 min.
-Når? Vi snakker om en kveld/ettermiddag til høsten…oktober..
-evnt ukedag? Vi snakker om eventuell matiné, på en lørdag ettermiddag.
-lavterskel
-lokale? Oddvar sjekker opp evnt Borgstua om styret går for forslaget.
-kombinert med salg og inntekt?

5. Repertoar i mørketid/mot jul
Vi går for få nye sanger. Se skisse fra Oddvar.

6. Styret ønsker at PK jevnlig skal evaluere øvelser/progresjon/dirigent (jmf det
utvidede mandat). Vi bør sette opp møte en gang i måneden, slik at vi kvalitetssikrer
at dette blir gjennomført. Det skal ikke skrives referat fra disse møtene. Gudrun
foreslår at møter holdes rett etter korøvelse. 15 min.



Konklusjon:
Møtene holdes rett etter korøvelser. Første mandag i hver måned, bortsett fra
september.

Evalueringsmøter høsten 2022:

September: 12.september
Oktober: 3.oktober
November: 7.november
Desember: 5.desember

PK sin innstilling til aktivitet så langt:

*Jmf pkt.4:
Konklusjon:
PK foreslår altså oktober en gang.

*Kulturkveld 16.september Vår Frue kirke:
Konklusjon:
PK er åpen for å delta, behandles i styret.

*Deltakelse KorRetro 1.søndag i advent, 27.november:
Konklusjon:
PK er åpen for å delta, behandles i styret.

*Deltakelse Trøndernes 2.søndag i advent, 4.desember:
Konklusjon:
PK er åpen for å delta, behandles i styret.

7. Andre tinger og tanger:

-Dirigent glemte å sette avtale om neste møte i PK. Kommer tilbake til dette.
-Dirigent lurer på om hun har glemt noe? Varsle ifra om feil/mangler.

—  Gudrun  —


