Sør-Aurdal koret:
Årsberetning sesong okt. 2013 - des. 2014
Denne årsmeldingen strekker seg over en lengre periode enn normalt grunnet forskyving av
årsmøtetidspunktet.
Vi gjennomførte årsmøtet onsdag den 23. oktober 2013 kl 20:30 der vi hadde vedtektene opp til
revidering. Vedtektsendringer ble satt i verk umiddelbart før valget.
Styret i perioden har vært: Leder: Bjørn Martinsen. Etter styrets konstituering: kasserer Gunvor
Strandbråten, sekretær Cor Ensink, styremedlemmer Kjellaug Brager Hagadokken, varamedlemmer
Christina Mackay og Lars Knudsen. Hagadokken trådte ut av styret i perioden og Mackay gikk inn
som fast styremedlem.
Styret i Sør-Aurdal koret hadde 17.11.13 konstituering
Det er i året gjennomført 7 felles styremøter med Vestre Slidre sanglag. Vi har et godt og nødvendig
samarbeid.
Konsertaktiviteter:
Konsert 01.12.13 Slidredomen med Røn Musikklag i Vestre Slidre på 1. adventsdag.
Vårt repertoar var:
(1. avd.)Blå salme, Bruremarsj frå Valsøyfjord, An Irish blessing og Ave verum corpus.
(2.avd.) Tolv dagars jul, Det lyser i stille grender, Stille natt og Den store stjerna.
Sammen med korpset sang vi Gabriellas sång. Allsang med Deilig er jorden til slutt
Konsert 16.12.13 i Røn Kyrkje: Sammen med Røn Musikklag
Vi sang: Bereden väg för Herran, Stille natt, Upp gledjest alle, Den store stjerna, Julekveld (Det lyser i
stille grender) , Nordnorsk julesalme, Tolv dagars jul
Avsluttet med Musikklaget med Gabriellas sång til manges glede.
Julekonsert 22.12.13 i Bagn Kyrkje med Bagn musikkorps som arrangør:
Vi sang: Bereden väg för Herran, Stille natt, Upp gledjest alle,
Den store stjerna, Julekveld (Det lyser i stille grender), Nordnorsk julesalme, Tolv dagars jul
Tradisjonstro hadde vi i forkant oppvarming med gløgg og julegodt hjemme hos Sissel og Jan Henrik.
Vi takker vor julehyggen og selvlaget CD fra Valdres sommersymfoni!
Den 15.01.14 ble det gjennomført et ekstraordinært årsmøte for å bringe regnskapet i takt med ny
periode for koret. Koråret ble gjennom vedtektsendringene bestemt å ikke lenger følge skoleåret
men å vare fra 01.01 til 31.12 i året. Halvårs kontingent for andre halvår 2014 ble bestemt. Det ble
ikke foretatt nytt valg. Se egen protokoll.
Årets høydepunkt: Vi gjennomførte to konserter med tittelen Norske Streif: 27.04.14 i Bagn og den
11.05.14 i Slidre. Programmet hadde sin bakgrunn i 200 års jubileet for Grunnloven.
Programledere var Liv Barbro, Elling og Marie Weimodet. Musikere: Serhey Bykov (piano), Harald
Høyvik (bass) og Simen Motrøen (trommer). Regi: Bjørn Martinsen. Jan Henrik arrangement og
dirigent. Sissel A. Bakke laget scenebakgrunn med Eidsvoll bygningen. Lys-lyd ved Øyvind Abelsen.
Sangene, 25 totalt, hadde et spenn gjennom to hundre år og berørte norsk historie, geografi, natur,
samferdsel, norsk væremåte. Konsertene ble bra besøkt og gav et kjærkomment overskudd.
11. september reiste korene til Praha. Totalt var vi 34 reisende. Vi brukte KorTur som arrangør som
hadde funnet frem til Olsanka hotell som kanskje var i lengste laget fra sentrum. Det ble gjennomført

en åpen konsert i St. Nicholas kirken. Det var nydelig å synge der og kirken var fullsatt. Om kvelden
hadde vi middag på Nebozizek med nydelig utsikt over byen.
Lørdag var det avsatt tid til guided tur i sentrum av byen og om kvelden en kort båttur rundt
Karlsbroen som sluttet ved restauranten på en pram: Kamenny Most. Vi hadde etterpå en kort
spontan konsert på Karlsbroen til vår egen og flere turisters glede. Søndag 14. september ble brukt til
å komme seg hjem igjen med mellomlanding i København. Norsktalende kunnskapsrik guide Alex
fungerte som reiseleder og hjalp til med å gjennomføre programmet.
Repertoaret på turen var: Kirkeprogram: Bruremarsj fra Valsøyfjord, Brerelåt fra Valdres, Det är
vackrast när det skymmer, Veniti Filii, Agnus Dei, Bla Salme, Ave Verum Corpus, An Irish Blessing,
Laudate (Nystedt) Jubilate Deo, Never leave me alone . Mindre kirkelig: Bring meg vin, Håvar i
Hommi, Ny vise om gamle gleder, Molly Malone. Vi gjorde det også bra med en nylig innøvd Going
Home fra Tsjekkiske Antonin Dvorak.
Vi deltok med sang på grunnlovsmarkering på Prestegården den 28.09.14. Vi sang: Irish Blessing,
Agnus Dei, Bruremarsj (Førde) og Birkebeinersang.
Den 12. 11.14 hadde vi en mimrekveld av konserten i vår: ”Streif av Norge”. Jan Henrik har lagt mye
arbeid i å redigere videoen av konserten. Liv Barbro Veimodet hadde som en av tre programledere
anledning til å delta. Vi hadde det koselig med bevertning og visning av videoen gav enhver
tilbakemelding på fremføring på scenen, supplert av regissør Bjørn Martinsen sine kommentarer.
Julekonserter: I år sang vi Arne Dagsviks Julekantate med Lars Småladen på piano og Geir Kongslien
som innleid tenorsolist fra Øye og Fjellblom kor (Vang)
Vi holdt konserter den 30.11.14 i Slidredomen med Røn Musikkorps, den 15.12.14 i Røn Kyrkje med
Røn Musikkorps og den 21.12.14 i Bagn kirke med Bagn musikkorps.
Før konserten i Bagn var vi som vanlig invitert inn i gjestfriheten hos Sissel og Jan Henrik for gløgg og
godt og oppvarming.

Bagn, 28.01.15

For styret:

Bjørn Martinsen,
leder

Cor Ensink
sekretær

