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SEMINAR i ØYSTESE 
11. – 13. november 2022 
https://hardangerfjord-hotel.no/no/opplevelser/hardangerbadet/1 

 
 
 

 
 

 
Årets høstseminar blir mer sosialt enn musikalsk, 
som tidligere proklamert  .  Vi skal bli enda 
bedre kjent med hverandre (inkludert de nye), og 
vi skal drodle sammen litt uformelt om hva 
fremtiden (2023-2025) kan bringe for koret.   
 
Men, forhåpentligvis får vi også gjort noe sanglig 
og musikalsk også: 

 Synge sanger fra JULEPROGRAMMET (ta 
med det hele) 

 Bladsynge HYMN TO FREEDOM (skriv ut 
og ta med vedlegget) 

 Dirigentens tanker for 2023-2025 
 
Som dere vil se av programmet (fra «Fest og kos» 
nedenfor), er programpostene Øving / Sosialt / 
Dialog ‘sauset sammen’ – hvilket betyr at mangt 
og meget kan skje underveis.  Vi tar det som det 
kommer. 
 
 
Styret vurderer å bruke appen ChoirMate som 
verktøy for Fjellkoret i tiden fremover.  Se egen 
sak nedenfor.  Mer om dette i Øystese. 
 
 
Styret vurderer også, etter innspill fra flere av 
koristene, å tilby et eget note-seminar (frivillig, 
vinteren 2023) for dem som trenger/ønsker det.  
Dirigenten vil i tilfelle kunne tilrettelegge og 
tilpasse noe slikt – da direkte knyttet til korets 
repertoar vinter/vår 2023.  Se nedenfor. 
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PROGRAM (siste fra «Fest og kos»-komitéen) 
 

 
 

FREDAG 11. november 
 
16:00    Innsjekk 
17:30 – 19:00   Øving 
19:00 – 19:55   Egenpleie 
20:00    Middag 
Etter middag, sosialt samvær og lett underholdning 
 
 
LØRDAG 12. november 
 
07:30    FRIVILLIG UTEBADING, husk badekåpe.  

«JURY`EN «legg vekt på bekledning og ikkje minst utførelse.  
Her trengs ein STOR, høylytt, fargerik og engasjert HEIA-
GJENG!! 

 
08.00-09:30   Frokost 
 
10:00-13:30   Øving / Sosialt (her kan uventa ting dukka opp) / Dialog 
13:30    Lunsj 
14:30-16:30   Øving/Sosialt, nye påfunn? / Dialog 
16:30 – 17:00   Pausemat 
17:00 – 18:30   Egenpleie, bruk gjerne spa avdelingen. 
18:30 – 20:00   Gruppeaktivitet. Hjernetrim, litt godt i glasset 
20:00    Middag (terningkast 6?) 
21:30    Sosialt samvær, fasit og premiering av dagens påfunn  

og utførelse. 
 
 
SØNDAG 13. november 
 
09:00 Frokost 
10:00 -11:30   Øving / Sosialt / Dialog 
11:30    Pausemat 
11:30 -12:00   UTSJEKK 
12:00 -14:00   Øving / Sosialt / Dialog 
14:00    Lunsj 
15:00    Takk for nå, og vel hjem. 
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ChoirMate er en app som du kan ha på mobil, nettbrett og pc 
som gir enklere tilgang til noter og lydfiler.  
 
Styret ønsker å kjøre en fullskala test av appen ChoirMate for 
Fjellkoret nå opp mot julekonserten. I januar vil vi ta stilling til 
om dette er et godt og riktig verktøy for oss.  
 
Bli med i Fjellkoret i ChoirMate ved å besøke denne lenken fra   
telefonen din eller nettbrettet ditt:  
https://choirmate.page.link/QHHgMWi5auxbCE737 
Dette vil installere ChoirMate-appen om nødvendig. Dersom du allerede bruker ChoirMate 
kan du oppgi koden 3640-7875-1553 for å få tilgang. 
 
Lillian er kontaktpersonen her – hun vil også informere/forklare litt om dette i Øystese. 

 
 
Høsten 2018 ble det første spesialkurset i NOTELESING tilbudt og gjennomført for korister i 
regi av Norges korfornund Hordland (NKH) – med FKs dirigent som tilrettelegger og 
instruktør.  Til nå har det vært avholdt syv slike kurs – både for NKH, lokale kor og sist for NK 
Sogn og Fjordane.  Utgangspunktet for disse kursene har vært følgende notebilde: 
 

 
 
Også noen av FKs korister har deltatt tidligere, og flere (særlig nyere FKere) uttrykker ønsker 
om oppfriskning/mer kunnskap rundt det å kunne lese/bruke/forstå notebilder.   
 
Styret vurderer å tilby et eget note-seminar for FK-korister som trenger/ønsker det. 
Dirigenten vil i tilfelle lage et eget opplegg tilpasset FK – basert på innsyn og utfordringer i 
FKs repertoar for våren 2023.   Ta kontakt med styremedlemmene/dirigenten i løpet av 
seminarhelgen i Øystese (eller per mail) dersom dette kan være interessant for deg. 
 

08.11.2022 (red.) – JLJ 


