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Notelesingskurs m.m. – og 
litt rundt jubileet 2025 

 
 
Notelesingskurs – Knappskog skule 
Stor interesse for dette tilbudet, og dirigenten håper og tror dette skal bli vel anvendt tid for 
samtlige – selv om kanskje basiskunnskapene varierer. 
 

 

Dirigenten lager et eget kompendium for 
formålet, men deltagerne må selv ta med; 
  
 skrivesaker (blyant/penn) 

 
 to ulike markeringspenner  

(helst gul og orange farge) 
 

 godt humør 
 
 
Lørdag 18.2. kl. 1200-1600 – del 1: 
 Notebildets innhold 
 Notesystemets utforming og virke 
 Puls, verdier og enkel rytmelære 
 Toner – høyde, avstand og arter 
 Notelesing (del 1) 
 Hjemmeoppgave (frivillig) 
 
Søndag 19.2. kl. 1100-1500 – del 2: 
 Kort oppsummering av lørdagen, og 

feedback på mottate 
hjemmeoppgaver 

 Rytmer, intervaller og klanger 
 Ornamenteringer og uttrykk 
 Notelesing (del 2) 
 Veien videre 
 
 
Det blir servert kaffe/te.  
 
Mat og drikke utover dette må den 
enkelte deltager/korrist ta med selv. 

Fremmøte: Dag(er):
Alexander Stenmark L&S
Anne-Liv Foldnes Bjørsvik L&S
Arnhild Pedersen Skoge L&S

Beate E Høyland L&S
Bjørn Garmann S
Bjørn Tore Wiik L&S
Britt-Helen Gåsland Jakobsen L&S
Britt-Lise Ekerhovd L&S
Einar Torsvik S

Grethe Algrøy L&S
Hans-Magnar Lie L&S
Hege Fjell Andersen L&S
Henrik Mathopen L&S
Ina Lauritzen Viken L&S

Ine Øiestad Kårtveit L&S
Kate Anita Kobbeltvedt L&S
Linn Sværen L&S
Magnar Solhaug L&S
Margrethe Lillegaard L&S
Marianne Horten L&S

Nils Kåre Skoge L&S
Nina Skråmestø L&S
Randi Nordeng S
Sarah Rigstad L&S
Sigrunn Tellnes L&S
Solfrid Bjorøy L&S

Stina Dressel L&S
Svein Olav Melberg L&S
Sølvi Bjorøy L&S
Terje Leite Stenmark L&S
Torill Iversen L

Trine Hovland L&S
Vidar Halsøy L&S
Vigdis Rong L&S
Vigdis Solberg L&S
Wenche Hauge L&S
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TRYGGHET VELGER DU SELV 
Foldnes kyrkje – Søndag 19. mars 2023 kl. 19.00 
 
Konserten er UTSOLGT, og det foreligger ingen ønsker 
eller planer om en ekstrakonsert i denne forbindelse. 
 
SEMINARET – 17.-19. mars blir trolig slik: 
Fredag 17.3. kl. 1800-2100 i Foldnes kyrkje (?) 
Lørdag 18.3. kl. 1000-1600 i Kultursalen 
Søndag 19.3. fra kl. 1600 i Foldnes kyrkje 
 
Rhoda deltar på deler av seminaret.  Plan kommer senere. 

 
Repertoaret – resten av 2023 
Musikkutvalget (MU) har tidligere bestemt hvilke sanger som våren 2023 ønskes innøvd med 
tanke på et kjerneprogram og lødige sanger.  Disse legges snart ut i CM, og prioriteres i tiden 
etter 19.3. og fremover til sommerkonserten (12.6.).  MU vil også programmere årets 
julekonsert ila våren, og alle innspill (fra 53 innmeldte svar i medlemsundersøkelsen nylig) blir 
vurdert i den forbindelse.  Programmeringen av «Prosjekt 2025» – dersom oppstart skal skje 
allerede høsten 2023 – må også drøftes denne våren.   Mer om dette på medlemsmøtet etter 
årsmøtet (20.2.). 
 
Stemmeprøver - oppfølging 
Alle koristene har nå svart på ‘hjemme-testene’, og dette vil bli fulgt opp med gruppevise 
‘høringer’ i løpet av seminaret (18.3.).  Ingen blir omplassert mot sin vilje, men dirigenten 
håper at tilpasninger kan skje der dette er/synes nødvendig eller formålstjenlig.  Stemmen 
endrer seg over tid – for begge kjønn – og det er (bør være) i alles interesse at den enkelte 
sanger finner/får sin plass i riktig stemmeleie og for å balansere koret bedre.  Mer om dette 
senere. 
 
Mulig jubileumstur til New York og «Prosjekt 2025» 
Jf. referatet fra medlemsmøtet 13.1.2023 (tidligere utsendt).  Dirigenten ønsker å dele sine 
tanker og drodle litt med koristene rundt det musikalske knyttet til en mulig jubileumstur til 
New York i 2025, og det samme for neste storprosjekt; «Prosjekt 2025».  Mitt utgangspunkt 
er det som fremkommer i «Styrets forslag til Handlingsplan for 2023-2025», s.2 høyre kolonne 
øverst.  
 
 Hva ønskes eventuelt å gjøre av musikaske opptredener i løpet tiden i NY? 

 
200-års-jubileet markeres i New York torsdag 9. oktober 2025. Koret må ha realistiske tanker 
om sitt opplegg presentasjonsklart til neste samling for den nasjonale komitéen – tirsdag 9. 
mai 2023.    Mer om alt dette i medlemsmøte mandag 20.2. (etter årsmøtet).  
 
 

For øvrig håper dirigenten at styrets forslag til Handlingsplan for 2023-2025 får sin endelige 
utforming og vedtak på korets årsmøte (20.2.), slik at vi oppnår et medlemsforankret 
styringsdokumentet som vi SAMMEN kan virkeliggjøre og materialisere i planperioden.   
 

15.2.2023 – JLJ 


