
 

Til medlemmene i 

FJELLKORET           

Fra dirigenten   
nr. 1 / 2019 

 
 

 
Takk for tillit, hyggelig mottagelse og to gode øvelser med Fjellkoret (FK), så langt.   
 
Jeg har en god følelse for at ‘ekvipasjen’ FK + JLJ kan komme til å trave godt sammen, og jeg 
gleder meg allerede til høstens mange musikalske utfodringer. Likeså, til samarbeid med 
korets styre og musikkutvalg (MU).   
 
REPERTOAR – Høsten 2019 
MU har hatt møte 9.9.2020 og avklart følgende rundt repertoaret for høstsesongen 2019: 
 

GRUNNREPERTOAR 
(for ethvert formål) 

JULEKONSERTEN (15.12.2019) KORSLAGET  
(4.1.2020) 

 
Et grunnrepertoar på 
10 sanger øves inn 
gjennom sesongen 
2019/2020.   
 
De utvalgte titlene skal 
følge FK fremover over 
tid, og skal ‘på sparket’ 
kunne brukes i enhver 
tenkelig sammenheng 
(korkafé, gatehjørne, 
festlig lag, etc.). 
 
Kormedlemmene 
utfordres til å komme 
med forslag til MU 
innen 30. september. 
 

 
Julerepertoaret, alfabetisk:  
 
 All on a starry night 
 Deilig er jorden – allsang  
 Det hev ei rose sprunge 
 Det lyser i stille grender 
 Glade jul (ny) 
 God jul (The Christmas song) – ny, solist 
 Jeg er så glad hver julekveld – allsang  
 Jol 
 Jula hjemme – ny, solister 
 Julekveldsvise – allsang  
 Julenatt – ny  
 Kling no klokka 
 Lyser for fred – ny, jentekor 
 Når himlen faller ned – ny, jentekor 
 Sjå tusen julelys bli kveikt – ny, guttekor 
 Stjernesludd 
 Walking in the air - ny 
 You raise me up – ny, guttekor 

 
Endelig utvalg og rekkefølge 
kommer senere (medio nov.).  

 
Repertoaret som skal brukes 
på KORSLAGET (4.1.2020) blir 
klart i oktober, og innøvingen 
starter 14.10. 
 
Tildelt premiss er;  
 1 sang med norsk tekst 
 1 sang med engelsk tekst  
 
For øvrig stiller kommunen 
med et dyktig band og et 
teknisk opplegg likt i 2018. 
 

 
 
ØVINGSOVERSIKT OG -DISPOSISJONER 
Jeg har nå disponert avtalt øvingstid for høsten 2019, og ber om at alle forholder seg til dette 
oppsettet.  Mer om alt dette på øvingen 16.9. 
 
KONTAKT MEG GJERNE 
Dersom noen har spørsmål, kommentarer, innspill eller forslag, som måtte komme eller 
oppstå fremover, så send gjerne en mail – eller ta en telefon (41502541) – direkte til meg. 
 
 

12.09.2019 – JLJ 


