Sør-Aurdal koret:
Årsberetning sesong jan. 2015 - jan. 2016
Vi gjennomførte årsmøtet onsdag 28. januar 2015 mellom 19:00 og 21:30.
Styret i perioden har vært: Leder: Bjørn Martinsen. Etter styrets konstituering samme dag:
styremedlem og nestleder Christine Mackay, kasserer Gunvor Strandbråten, sekretær Cor Ensink, og
varamedlem Lars Knudsen. I samme møte ble Kari Haugrud utropt til æresmedlem i koret.

Det er i året gjennomført 6 felles styremøter med Vestre Slidre sanglag. Vi fortsetter vårt gode og
nødvendige samarbeid. Sør-Aurdalkoret har hatt 3 selvstendige (korte) møter.
Vi arrangerte en vervekveld 2. september som gjorde at koret ble utvidet med 5 nye medlemmer: en
kjærkommen tilvekst.
Konsertaktiviteter:
Det gikk som det pleier: En del planlegger vi selv, og så dukker det opp forespørsler og ”ville ideer,”
og da ble det at vi presenterte våre ferdigheter i 7 opptredener, samt deltakelse i, og medarrangør
av, Vintertreffet i Valdres 2015.
06. 02.15, Samefolkets dag: Vi deltok på en festgudstjeneste i Øye Kyrkje i anledning Samefolkets
dag og sang Bruremarsj fra Valsøyfjord, Venite Filii, Irish Blessing, Ave Verum og Bruremarsj (J. M.
Førde). På festsamværet etterpå sang vi Joik (R Magnussen), Going Home, Vintersolkverv, Så seiler vi
på Mjøsa, Trassvisa, Har du Fyr, Her kommer Vinter’n, Ny vise om gamle gleder og You never leave
me Alone.
Vintertreff 21.03.15: Vestre Slidre sanglag og Sør-Aurdalkoret arrangerte vintertreff 2015 i Vestre
Slidre Kulturhus. Det ble et dagsseminar med innleid instruktør, Ingrid Danbolt. Dagen ble brukt til å
innøve Change the World, (best kjent fra Eric Clapton) og Abenlied (fra Josef Reinberger). En
inspirerende dag sammen med følgende kor: Vang og Øye og Fjellblom sanglag, Vestre Slidre
damekor, Høre mannskor, Kurve og Nord Aurdal sanglag. Til sammen var det ca 125 påmeldte
deltakere. Vi ordnet med selvprodusert lunsj med god assistanse fra Bygdekvinnelaget, og en god
middag produsert av Brennabu Leirskule. Kari Haugrud fikk overrakt diplom for æresmedlemskapet
sitt, samt merke for 50 års kormedlemskap. Det ble også delt ut merker for varierende antall
medlemsår til andre kormedlemmer. Seminaret ble avsluttet med en konsert der de to innøvde
fellesnummer omkranset hvert kors bidrag på ca 10 min. Vårt bidrag var: Trassvisa, Her kommer
vinter’n og The Lord bless you and keep you.
12. mai 2015 tok vi avskjed med Vestre Slidre sanglags kormedlem Gjermund Før. Han gikk bort etter
lengre tids sykdom. Vi ble, etter hans ønske spurt, om å bidra i med "The Lord Bless You And Keep
You" i begravelsen. Det ble et verdig farvel med mye musikk.
10. juni samlet korene seg i Slidre til sommeravslutning ved fjorden hos Ingebjørg Moe. Det var fint
stelt i stand, og det fine været gjorde det behagelig å være der. Takk til Ingebjørg som stiller opp!
11. juni hadde vi konsert på Åsvang i anledning sammenslåing av Øye og Fjellblom og Vang sanglag.
Vi bidro med: Bruremarsj fra Valsøyfjord, Bruremarsj fra Førde, Trassvisa hennes Tora, To par gebiss,
Surfbrett, The Lord bless you an keep you, Going home og Stadig nær.

15. november: Konsert med Caledonia Jazzband i Slidredomen
Vi sang Bruremarsj fra Valsøyfjord, Bruremarsj fra Førde, Freedom is coming, Gabriellas sang, An irish
blessing, Little David, Never leave me alone.

20.11.15: Kulturkvelden i Sør-Aurdal på SAUS
Vi sang ifm av overrekkelsen av kulturprisen i Sør-Aurdal til Anne Øyhus
Vi sang følgende sanger: Valdresvisa (etter uttrykkelig ønske fra prisvinneren), Bruremarsj frå
Valsøyfjord og Eit gødt gamalt frieri.
06.12.15: Bispevisitas i Sør Aurdal
Det ble avholdt gudstjeneste i Bagn Kirke med prest, prost og biskop som avslutning på ukens visitas.
Vi bidro med Ave Verum Corpus, Stille Natt og The Lord bless you an keep you.
20.12.15: Julekonserter Bagns kirke i samarbeid med Bagn og Begnadalen musikkorps. Vi sang
Bereden väg för Herran, Stille natt, Det hev ei rosa sprunge, Ding dong! Merrily on high, En stjerne
skinner i natt og Jul, jul, strålande jul. I forkant av konserten samlet de som ville, seg hos Jan Henrik
og Sissel til hyggelig samvær.
21.12.15: Julekonsert i Røn kirke (med Røn Musikkorps). Der sang vi samme program som i Bagn i
tillegg til De hyrder stirrer i natten ut.

Bagn, 10.01.2016
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