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Vi er vitne til en merkelig korhøst, og vi vet ikke helt hva vi har i vente.  Både PG, styret og 
MU har den siste tiden avholdt møter for å drøfte situasjonen og vurdere de oppsatte planene. 
Dirigenten er bedt om å samle trådene i dette infoskrivet. 
 

 

Vi avpasser nå farten 
etter forholdene 

 
Covid-19-situasjonen er utfordrende – Vi innledet høsten med to fine øvinger med 
mange fremmøtte, og koret låter bra.  La oss fortsette denne trenden, og ikke la Covid-19 
ødelegge koret eller den indre driven og motivasjonen.  Når det er sagt; Alle har forståelse og 
respekt for at noen korister som er i kritiske stillinger eller i risikogruppen velger å stå over 
øvinger. Meld forfall til Øyvind eller dirigent. Uansett – Alle må øve aktivt hjemme mellom 
øvingene, slik at vi kan få best mulig resultater på de oppsatte konsertene. 
 
Gruppeøvinger – Vi forsøker nå med delte øvinger noen uker fremover.  Dette for å ta 
igjen noen av de tapte øvingene, og prøve å dele koret i to grupper slik at det blir færre folk 
og mindre sjanse for smitte. Dette kan også være positivt for koristene da vi får en større 
mulighet for trygghet i egen stemme. 
 
 
Repertoaret – MU har gjort små justeringer rundt julerepertoaret.  Vi starter nå oppkjøring 
mot julekonserten.  Se eget oppsett nedenfor. 
 
 
Kalender for sesongen 2020/2021 – Vi beholder i utgangspunktet planen framover 
som oppsatt.  Se nedenfor, og hold av alle datoer i din egen kalender. 
 

 «Høstkonsert» i regi av NKH er flyttet til søndag 1. november kl 16:00 – 20:00 
 Seminaret 6. og 7. november 2020 blir todelt: 

 
Fredag 6. november kommer mentor og regissør 
Helga Golten Thue for å innvolvere koristene i det 
innledende manusarbeidet.  Alle koristene utfordres 
med tanke på innspill og historier som kan ‘krydre’ en 
storyline. Vi oppfordrer alle til å lete frem gamle 
minnebøker, skoledagboker, lese/finne 
ungdomshistorier i lokal litteratur, og se igjennom 
programmer fra TV eller You Tube som gjelder din 
ungdomsperiode.   

 
 

Se f.eks. etter dine årstall her; 
https://tv.nrk.no/sok?q=tilbake+til 

Lørdag 7. november blir forbeholdt juleprogrammet. 
 

 Julekonsert (egen) søndag 13. desember 2020 i Fjell kyrkje  
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 Julekonsert (med LMK og Brage) mandag 14. desember 2020 i Domkirken 
(Bergen) 
 

 Nyttårskonserten søndag 17. januar 2021 – kirke foreløpig ukjent 
 «VALENTINE» - Semnar og konsert med Edvard Grieg Kor, 13. og 14. februar 

2021 
 
 
 
Prosjekt 2021 (P21) – Vi håper fortsatt på at prosjekt 2021 (P21) – som nå har fått 
tittelen «RETRO» – blir premiereklar ultimo oktober 2021.   
Planene om oppstart salg av billetter allerede nå til jul er imidlertid ikke aktuelt.    
 
 

 
 
 

Tenåringsbilder etterlyses som kan brukes i markedsføringen av prosjektet. 
 
 
Seminaret 16. - 17. april 2021 blir forbeholdt «RETRO». 
 
Rosendal 11. - 13. juni 2021 – Vi håper på en flott sesongavslutning med borteseminar i 
Rosendal i juni 2021 på Rosendal Fjordhotell.  Helga Golten Thue blir med oss denne helgen, 
og vi skal boltre oss kunstnerisk med Rosendal Samfunnshus som scenisk basecamp, og da 
med mål å kunne presentere en konsert-/kortversjon av «RETRO» for publikum i 
Sunnholdland søndag 13. juni. 
 

 
05.10.2020 – JLJ 
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REPERTOAR – Sesongen 2019/2020 
Ref. MU-møte,  6. juni 2020, korrigert 4. oktober 2020 

 
 

NK Hordaland arr.: 
«HØST-TREFF» 
Søndag 1. november kl. 1600-2000 
GRIEGHALLEN 
 
 Viva la vida 
 Voggevise (frå havkanten) 
 Ryktet forteller (ny, fra P21) 

  

 NK Hordaland arr.: 

«NYTTÅRSKONSERT» 
Søndag 17. januar 2021 
Sted; ukjent 
 
 Vida la vida (eller en egnet sang fra P21) 
 Bereden väg för Herran! 
 We shall walk through the valley in peace 
 

 

 

FK arrangerer julekonsert: 

«Det lyser i stille grender» 
Søndag 13. desember, tid ikke bestemt. 
FJELL KYRKJE 
 
 Bereden väg för Herran! (ny) 
 Deilig er jorden (ekstra) 
 Det lyser i stille grender 
 En stjerne skinner i natt (Marit) 
 Et lys i mot mørketida (Gro Jane) 
 Glade jul 
 Julekveldsvise (allsang) 
 Julenatt 
 Kling no klokka 
 Når himlen faller ned (jenter) 
 O helga natt (ny – gutter) 
 Romjulsdrøm (allsang) 
 St. Lucia (Snart senker ….) (ny) 
 Stjernesludd (Vidar) 
 Walking in the air 
 We shall walk through the valley in 

peace 
 You raise me up (gutter) 

  
 
 
NK Hordaland arr.: 

«Valentine» 
Søndag 14. februar 2021 kl. 1900  
FOLDNES KYRKJE 
Gjester: Edvard Grieg Kor og Mannskoret Brage 

 
 5-6 sanger (fra juleprogrammet / P21) 
 Evt. Fellesnummer med EKG/Brage 
 
 
 
 
 
Fjellkoret presenterer: 

«P21 – betaversjon» 
Helgen 11. – 13. juni 2021  
ROSENDAL SAMFUNNSHUS 
 
 Konsertversjon (med tilløp til koreografi?) 

av «RETRO» (det vi har ‘klart’ ila våren) 
 , testes ut på publikum i Sunnhordland. 

 

 
 
Lungegaardens musikkorps arr.: 

«Julekonsert» 
Mandag 14. desember 2020, kveldstid 
DOMKIRKEN (Bergen) 
 
 4-5 sanger (fra juleprogrammet/P21) 
 Evt. Fellesnummer med LMK/Brage 
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HØSTSESONGEN 2020 
 

 
 
 
VÅRSESONGEN 2021 
 

 
 


