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Først fra Nils Kåre (styret): 
 

Søndag 12. januar – Domkirken:  Mandag 13. januar – MEDLEMSMØTE: 
Fremmøte: senest kl. 1845 (i sakrestiet) 
Antrekk:   
Jenter; svart m/rødt 
Gutter; hvit skjorte, svart sløyfe/bukse/seler/ 
sko og sokker  

 Agenda: 
 Oppsummering – høsten 2019 
 Planer for året 2020 (se nedenfor) 
 Tur til Vilnius 
 Nytt storprosjekt i 2021 (se vedlegg) 

 
Året 2020 – per dato: 
Mandag 24. februar  Årsmøte 
Fre. 5. og lør. 6. mars  Vår-seminaret – Knappskog skule.  Fredag m/Belinda i tillegg.  
Søndag 29. mars  «VI SYNGER OM BERGEN» sammen med Mannskoret Brage i  

Grand selskapslokaler i Bergen. 
29. mai – 1. juni (pinsen) Tur til Vilnius. Se info fra Jan nedenfor, og mer info kommer. 
Juni 2020   Vårsesongavslutning – styret foreslår deltagelse i «Nye Syng  

for oss»; Fredag 12. og lørdag 13. juni. Se info fra Jan nedenfor. 
Høsten 2020   Prosjekt med Edvard Grieg Kor. Se info fra Jan nedenfor. 
Første helg i november Høst-seminar.  (fredag-lørdag) Se nedenfor. 
Søndag 20. desember Julekonsert 
 
 
Året 2021 – slik det kan se ut: 
Januar    Nyttårskonsert (i NK Hordaland regi) 
Søndag 14. februar  «VI SYNGER MED HJERTET» - Valentine-konsert 
Fre. 12. og lør. 13. mars Vår-seminar 
Mai / Juni   Sesongavslutningsprosjekt 
Høsten 2021   Nytt Stor-prosjekt. Se vedlagt forslag. 
Søndag 19. desember Julekonsert 
 
 
 
Så fra dirigenten: 
 

Det musikalske året – 2020 
 

Takk for en god arbeidshøst 2019, og jeg gleder meg virkelig   til å ta fatt på et nytt kor-år 
med Fjellkoret (FK).  Her kommer noen innledende tanker og momenter rundt det 
musikalske arbeidet som jeg ønsker å bygge videre på i 2020: 
 
Fremmøte har vært godt og stabilt høsten 2019, og jeg forventer at det samme blir tilfellet 
for 2020.  ‘Øving gjør mester’, og det er på øvingene vi legger grunnlaget for alt vi gjør og 
oppnår – både musikalsk og sosialt.  Her skapes musikalsk utvikling og tryggheten på og med 
hverandre. 
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Repertoarlisten for 2020 kommer nedenfor.  Musikkutvalget (MU) har hatt en god 
prosess med listen, og MU har tatt hensyn til mange innspill fra medlemmene.    Listen 
nedenfor rommer i utgangspunktet alt FK skal holde på med i 2020 – inkludert alle oppsatte 
aktiviteter.  Forslag til nye sanger til julekonserten 2020 kan dog fortsatt sendes MU. 
 
Noter og tekster bør kunnes utenat.  Her er dere foreskjellige, men jeg tror alle vet at 
koret låter mye (!!!) bedre (tryggere, dynamisk, harmonisk) når vi holder et nivå der vi kan 
synge uten noter/tekst og vi kan fremføre sangene med overskudd, trygghet og humør. 
 
Lydfiler kan være nyttig i mange sammenhenger. Men når det er sagt; skal FK bli flinkere 
til å lese noter fra bladet, så er det notelesing som gjelder.  Jeg vil derfor lage noen spes-arr. 
med notelesing som opplæringsmål, som skal brukes i oppvarmings-/opplæringsøyemed. Ta 
gjerne en runde på medlemsmøte rundt behov om øvingsfiler generelt/spesielt. 
 
«Vi synger om Bergen» blir en forkortet konsertversjon av «FK ve te Bergen» (2018) 
 
Vilnius-turen ser ut for å få to meget ‘ordentlige’ konserter – én sakral i en stor kirke 
sammen med et lokalt kor, og én som en del av en større, tradisjonell og annerkjent 
folkemusikkfestival. Programmene for disse konsertene hentes fra repertoarlisten nedenfor. 
 
«Nye SYNG FOR OSS» i juni foreslås av styret som en avslutning på vårhalvåret 2020.  
Om selve opplegget, se her: https://kor.no/omoss/nk-vest/NK-Hordaland/Sider/Nye-SYNG-
FOR-OSS.aspx   FK (og jeg) trenger en arena for ‘måling’ av det musikalske utfra vanlig/ 
normal standard i det etablerte kor-Norge.  For FK kan dette også bli en flott avslutning på 
vårsemenesteret 2020, en antatt god opplevelse å ta med seg inn i sommerferien, og en 
motivasjon for videre arbeid. Repertoaret vil i tilfelle bli som i Vilnius. 
 

 

I høst skal vi stifte bekjentskap med Edvard Grieg 
Kor (EGK).  Gjennom ordningen «MØT KORET» tilbyr 
EGK coaching (alle stemmer – SATB – får hver sine 
instruktører) og konsert til lokale kor i regionen, og 
FK er utvalgt for samarbeid høsten 2020.  Fra EGK blir 
vi inspirert og får nyttige råd og tips fra profesjonelle 
aktører i en uformell setting.  
http://edvardgriegkor.no/utdanning/mot-koret/ 
Tidspunktet er foreløpig litt uklart. Vi har ønsket oss 
en helg i oktober, men foreløpig er det 12.-13..9. som 
er bekreftet (konsert 13.9.).  Repertoaret hentes fra 
listen nedenfor + kanskje noe korene gjør sammen. 
 
Høst-seminaret  (må ses i sammenheng med EGK-
prosjektet) er i utgangspunktet lagt til første helgen i 
november.  Her blir hovedfokus julerepertoaret. 

Edvard Grieg Kor er et profesjonelt vokalensemble 
med base i Bergen. Koret har siden starten vært en 
viktig samarbeidspartner både for Bergen Nasjonale 
opera og Bergen Filharmoniske orkester, i tillegg til 
regelmessige opptredener under de årlige 
Festspillene i Bergen. 

 
Julekonserten 20.desember blir bygget over samme lest som i 2019, men da ønskelig i 
Foldnes kirke, og vi håper å fylle kirken denne siste søndagen før julaften. 
 
Nytt stor-prosjekt i 2021 – Se vedlagte prosjektbeskrivelse fra MU.  
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REPERTOAR – 2020 
Behandlet i MU-møte 24.11.2019 

 
 
Repertoire:      Opphav: 

A = noter som finnes i arkivet (i bruk eller brukt før) 
 
Fra «FJELLKORET VE TE BERGEN» 
Eg ve te Bergen     A Ø. Dolmen / G. Lorentzen / Arr.: Endre Dåvøy 
Høyr ein Bergensar    A Bård og Vegard Ylvisåker / Arr.: … 
Kor e alle helter hen?    A Jan Eggum / Arr.: Tove Kragset 
Ring meg     A Gabrielle Leithaug / Arr.: Tove Kragset 
Siver      A Cooley / Davenport / Arr.: Tarjei Vatne 
Solen over by’n     A Arr.: Tove Kragset 
Kom bli med på landet    A J. Kleppevik / Arr.: D. Weaver 
 
Sacral & folkemusikk: 
An Irish Blessing    A Irisk trad. / Arr.: James Moore 
Ave Maris Stella    A Edvard Grieg / Arr.: Knut Nystedt 
Blåmann, blåmann, bukken min  A Norsk trad. / Arr.: H. Sommerroe 
Bruremarsj     A Øystein Weider 
Bruremarsj fra Østerdalen    Ny Norsk trad. / Arr.: Per Indrehus 
Bruremarsj fra Undredal   Ny Norsk trad. / Arr.: Jan L. Jacobsen 
Brudemarsj fra Loddefjord   Ny Jan L. Jacobsen 
Hallingvise     Ny Norsk Trad. / Arr.: Thomas Beck 
Kling no, klokka    A Norsk trad. / Arr.: Roger Martin. 
Pål sine hønur     Ny Norsk trad. / Arr.: Knut Nystedt 
We shall walk through the valley in peace  Ny Afrikansk trad. / Arr.: Moses Hogan 
Våren       A  Edvard Grieg / Arr.: Thomas Beck 
 
Light music: 
Don’t stop me now  (Queen) A Freddie Mercury / Arr.: J. Giollabardi (JLJ) 
Fragile    (Sting)  Ny Sting / Arr.: T. Grondman 
Så skimrande var aldri havet (Taube)  A E. Taube / Arr.: Anders Edenroth 
Viva la vida   (Coldplay) Ny W. Champion, J. Buckland, Guy Berryman, C.  

Martin / Arr.: Jens Johansen  
When we were young  (Adele)   A Adkins / Jesso / Arr.: Lojeski 
 
Kjernerepertoar: 
Can’t help loving that man   A J. Kern / Arr.: David Weaver 
Good night, sweet hart    A C. Carter / J. Hudson / Arr.: Robert Sund 
Liten sommersang    A Stig Norderval / Marianne Skram 
No kjem ein vals    A Johannes Kleppevik / Arr.: D. Weaver 
Only you     A W. Clark / Arr.: T. Grondman 
Vise for gærne jinter    Ny Egil Monn-Iversen / Alf Prøysen / Arr.: JLJ 
Voggevise fra vannkanten   A J. Sande / Gro Jane A. Saltskår / Arr.: S. Sætre 
 
Julerepertoar: 
Ca. 40-50 % fra 2019-programmet + nye sanger (drøftes i MU senere). Kom gjerne med innspill. 
 


