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«Hypokonder»-SEMINAR 
Foldnes kyrkje – Kultusalen Straume 

 
 

Fredag 17. mars 2023 – FOLDNES KYRKJE 
 
1800-1830  Oppvarming / Plasseringer 

1830-1930  Øving med Rhoda 

1930-1950 Pust i bakken 

1950-2100  Gjennomgang av korverkene med Tarjei/Rolf + ståprøver 

 

Lørdag 18. mars 2023 – Kultursalen, Straume 
 
1000-1050  Tenorer og basser – stemmeprøver (se nedenfor) 

  1050-1100 Pust i bakken  

1100-1150 Alle på plass + Tarjei    Vitae lux – Rytmeøvelser - Øretrening 

  1150-1200 Pust i bakken 

1200-1255 Fragile – Hymn to freedom 

1255-1315 MATPAUSE (ta med mat) 

1315-1400 Vårsøg – Ve no velkomne med era 

1400-1410 Pust i bakken 

1410-1500 Gjennomgang hele søndagsprogrammet 

1500-1510 Pust i bakken 

1510-1600  Sopraner – stemmeprøver (se nedenfor) 

 

 

Søndag 19. mars 2023 – FOLDNES KYRKJE 
 

Kl. 1400 – Get in – teknikk & scene 
 

Kl. 1600 – Koret møter 
Kl. 1630 – Lydprøver  
Kl. 1700 – Generalprøver 
Kl. 1830 – Innslipp av publikum 

 
Kl. 1900 – Konsert 
Kl. 2030 – Alle bidrar med rydding 
 
Endelig programrekkefølge – se siste side. 
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Stemmeprøver - oppfølging 
Det er tid for at dirigenten følger opp ‘hjemme-testene’ med gruppevise ‘høringer’.  Dette 
skjer i løpet av seminaret (18.3.) for tenorer, basser og sopraner, samt deler av øvingen (20.3.) 
for altene.  Det som skal skje er at vi gruppevis skal synge noen øvelser for å kartlegge 
nærmere stemmeomfang for best mulig plassering i gruppene.  Øvelsene skjer i all hovedsak 
felles, eller i mindre grupperinger. Som tidligere nevnt; Ingen blir omplassert mot sin vilje, men 
dirigenten håper at tilpasninger kan skje der dette er/synes nødvendig eller formålstjenlig.  
Målet med hele dette arbeidet er å finne/gjøre korsangen bedre og mer tilrettelagt for den 
enkeltes stemme – i riktig stemmeleie og for å balansere koret bedre. 
 
 

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 innøves fremover 

til sommeren.  Sommerkonsertens innhold bestemmes av MU (trolig 23.3.).  Julekonserten(e) 
vil også bli programmert før sommerferien.  Programmeringen av «Prosjekt 2025» starter i 
MU nå (23.3.), og det vil ventelig bli gjort en research blant koristene, tilsvarende som for 
«Retro», etter dette møtet.   
 
 

Mulig jubileumstur til New York i 2025 
Styret har nylig nedsatt et hurtigarbeidende kartleggingsutvalg (KU) «som fremover våren 

vurderer ulike utfordringer og muligheter knyttet til økonomi, logistikk og programinnhold med 

tanke på en reise til New York i 2025 knyttet til 200-års markeringen av norsk utvandring til 

USA.»  KU består av Grete (leder), Lillian, Vidar, Ine og dirigenten. 
 

 

Er den entussiasmen som så langt er vist rundt 
idéen om FK til NY noe vi kan bygge videre på?  
Har vi en fornuftig korbesetning å reise med i 
2025, og å bygge noe jubileumsinnhold med?   
200-års-jubileet for norsk utvandring til USA 
markeres i New York torsdag 9. oktober 2025, 
og koret må ha realistiske tanker om sitt 
opplegg presentasjonsklart til neste samling 
for den nasjonale komitéen for jubileet.  Dette 
skjer i Oslo tirsdag 9. mai 2023. 
 
Styret har derfor sendt ut en undersøkelse 
angående mulig reise til New York. 
Undersøkelsen er anonym, men det er meget 
viktig at alle svarer innen mandag 20.3.:  
https://forms.gle/6gnAZFtuq2DzVW677 
 
Utvalgets resultater og anbefalinger fremlegges 
for styret ultimo mai, og deretter for koristene 
på medlemsmøte mandag 19. juni 2023.   

 

https://forms.gle/6gnAZFtuq2DzVW677
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PROGRAM Aktører Musikk Regi / Oppstilling TID

01 Ve no velkomne med era Fk Piano/K.bass (?) Oppstilling i salen/midtgang (?) 00:02:30

Velkommen Jan 00:01:00

02 Vita lux Fk Piano/K.bass 00:02:30

Intro Ingvard Jan 00:01:00

03 Fragile Fk Piano/K.bass 00:03:00

Foredrag - del 1 Ingvard Koret sitter i siderommet 00:20:00

04 Hymn to freedom - instr. Piano/K.bass Koret sitter i siderommet 00:02:30

05 Here, there and everywhere Fk Piano/K.bass 00:03:00

Intro Rhoda Jan 00:01:00

06 Where you there Rhoda Piano/K.bass 00:02:30

07 Kyrie Eleison Rhoda/FK Piano/K.bass 00:02:30

08 His Eye is on The Sparrow Rhoda a capella 00:03:00

09 The Lord's prayer Rhoda/FK Piano/K.bass 00:03:00

Foredrag - del 2 Ingvard Koret sitter i siderommet 00:20:00

10 Vårsøg Fk Piano ? Koroppstilling i alteringen 00:03:00

Avslutning Jan 00:01:00

11 Hymn to freedom (finale) Rhoda/FK Piano/K.bass Oppstilling i salen/midtgang (?) 00:02:30

Durata - alle programinnslag 01:14:00

Applaus / skift Estimert 00:03:00

Durata - TOTALT 01:17:00

Koroppstilling i alteringen

                                    Fjellkoret inviterer til

         TRYGGHET VELGER DU SELV
                                Foldnes kyrkje - 19. mars 2023 kl. 19.00

E N D E L I G

Koroppstilling i alteringen


