
 

 

Sangerutvalgets redegjørelse til halvårsmøtet 1. juni 2017 

 

Aktivitet 2017: 

 Året 2017 har vært, og kommer fortsatt til å være et travelt år, med innøving av 

repertoar til konserten i høst som første punkt. Det er krevende stoff, som kommer til 

å stille krav til øving både felles og fra hver enkelt av oss.  

 Vennekonserten vår var en suksess med hensyn til publikumsreaksjoner og etter hva 

vi har forstått også økonomi. 

 Rett etter høstkonserten starter også siste finpuss på adventsrepertoar, og vi ønsker 

ikke å «komme på hæla» hva denne angår, slik mange av oss har følt når det gjelder 

Bornholm for eksempel. Den bør nok også derfor være med fra tidligere på høsten. 

Generelt bør vi bestrebe oss på å holde et såpass høyt nivå at vi kan føle oss tilfreds med 

hva vi leverer. Det har ikke alltid vært tilfelle de siste par årene. 

Når det gjelder vår virksomhet er vel alle skjønt enige om at vi må vise fram for et publikum 

både lokalt og i forbindelse med sangertreff etc. her og der, og en viss aktivitet er derfor 

ønskelig, men må ikke gå utover kvaliteten.  

Vi holder ikke på med denne hobbyen for bare å holde det innenfor øvingslokalets vegger. 

 

Aktivitet 2018: 

 SU går inn for at året 2018 skal være et år da vi som foreslått flere ganger tidligere 

skal få tid til å øve inn en del av de sangene vi har i grunnrepertoaret (permen). Dette 

er jo spesielt viktig med tanke på de gutta som er nye i gjengen. Dette betinger et litt 

lavere aktivitetsnivå hva konserter angår. Tenker vi kun økonomi og billettsalg, så er 

jeg redd vi ikke faglig sett kommer videre. 

 Vi vil gjerne ha koret til å strekke seg hva stoffet angår, og Brahms i høst er et riktig 

skritt i en slik retning. Mange har ønsket seg mer klassisk stoff, og det vil vi se 

nærmere på. Kjetil har mange ideer om dette, og kommer med gode innspill.  

 Vi må heller ikke glemme det gode gamle mannskor-repertoaret vi har som 

nasjonalarv! 

 Vi har også savnet noen hyggelige vårlige innslag på vårsemesteret, og vi ser 

nærmere på slikt også. 

 Vi bør også tenke på å omorganisere «Den lille sangboka» vi har hatt, og gjøre det 

på en slik måte at den blir noe vi tar med oss på turer og slikt. Vi bør øve inn en del 

drikkeviser og hyggelig stoff til slike anledninger, slik at vi alle kan det utenat.  

 Boka skal således bare være en «huskelapp». 

 

Hilsen:  

på vegne av SU 

 

Helge 

 


