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Fatt mot, folkens! 
 
Prosjektgruppen (PG) arbeider ufortrødent videre, og tar utgangspunkt i at vi skal kunne 
fremføre en ‘test-versjon’ av «RETRO» som en avslutning på borteseminaret i juni 2021 i 
Rosendal. 
 
 
PG er nå kommet dit hen at vi ber om 
registrering av korister som ønsker solist- 
og verbalroller – i første rekke for 
Rosendal-utgaven av «RETRO». 
 
Registreringsskjema finnes her:  
https://forms.gle/5pdCrFHiBEUSAbLP8 
Svarfrist 31.1.2021. (kort frist) 
 
 
Helga ønsker fortsatt at vi skal finne rom 
for «drodling» med medlemmene 
omkring tematisk innhold og tablåer, og 
dette gjør vi i Rosendal i juni. 
 
Skjemaet «Scener fra en ungdomstid» lar 
vi være tilgjengelig utover vinteren/våren 
for dem som har innspill underveis: 
https://forms.gle/mwbXm1QvuBN3Ec676 

Aktuelle sanger (ikke i rekkefølge)  
for «RETRO»-pilot i Rosendal: 

 
 Min Første Kjærlighet (Jahn Teigen) 
 Fru Johnsen (Inger Lise Andersen) 
 Den du veit (Marius Müller) 
 Don't stop me now (Queen) 
 Ryktet forteller (Jan Eggum) 
 Tenke sjæl  (Trond-Viggo Torgersen) 
 Uljeeventyr (Johannes Kleppevik) 
 Kyrie (Mr. Mister) 
 Yesterday once more (The Carpenters) 
 Kulturuketull (Jan Erik Vold) 

 

Se utsendt Teksthefte – med innlagt 
referanser til Youtube – for disse sangene. 

 

 

 
Som tidligere nevnt, vil Grete redegjøre for videre planer under medlemsmøte i forbindelse 
med korets årsmøte mandag 15.2. 
 
 

Tenåringsbilder etterlyses 
 
Det kommer stadig inn bilder, men fortsatt mangler et titalls. På første side i tekstheftet har 
vi satt inn alle innkomne bilder (håper vi) – så langt.  Savnes ditt åsyn, har vi enten ‘glippet’ 
eller du ennå ikke har sendt inn bilde av deg selv.  Om du ikke finner bilder av deg selv fra din 
ungdomstid, så kanskje andre har  . Skulle noen ønske å endre allerede innsendte bilder, 
så meld inn. 
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