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Jule-info 2019 
 
Igjen - Takk for en superfin julekonsert i Fjell kirke.  Har du forslag til nye sanger til neste års 
julekonsert, så meld inn (til meg eller noen i MU).  Det er i disse tider julemusikken ligger 
langt fremme i bevistheten.   
 
Før dirigenten inntar julemodus, kan det være greit med litt info om det musikalske som 
kommer i nærmeste fremtid.  Øvrig info, som også er medtatt her, er klarert av Nils Kåre. 
 
KORSLAGET – Uke 1/2020 
Litt bakpå, er vi, i forhold til fremdrift til Korpslaget, men ikke verre enn dette tar vi inn igjen 
siste uken (fra 30.12.) frem imot den store dagen i Sotra Arena.  Jeg har en god følelse på at 
lørdag 4.1.2020 kan bli en hyggelig kveld for Fjellkoret. 
 
Selv om det er julehøytid håper jeg at dere 
kan la noter/tekster, lydfiler og referanse-
innspillingene bli en del av ‘julematen’ 
denne julen.  Hold fokus på tekster og 
stemmer, slik at jeg ikke må bruke min 
tilmålte tid med dere til å ‘leite’ etter toner 
og tekst, men da heller kan fokusere på 
foredling og formidling av riktig innhold.  

 
 
 
30.12. Mandagsøvingen starter kl. 1800 (det er ikke teater i salen denne kvelden), og vi  

har lokalet til 2200.  Vi holder neppe på i fire timer, men bruker tiden det tar for å gå  
skikkelig igjennom sangene. 

 
2.1. Torsdagøvingen blir i Kultursalen i tidsrommet 1800-2200.  Da håper jeg at tekst og  

toner sitter, og at vi kan arbeide litt mer inngående i forhold til uttrykk.  Det meste på 
KORSLAGET blir ‘teknisk’ i den fortsand at alle koristene får hver sin håndholdte 
mikrofon til å synge i.  Noen vil kanskje kjenne ubehag og usikkerhet med dette, men 
jeg skal forberede dere på hva som venter.  Vi skal ha det moro på Korslaget. 

 
3.1. Fredagen er det lydprøver for oss kl. 2100-2130 med band i Sotra Arena, og vi  

disponerer kultursalen i Fjell rpådhus kl. 1800-2000 denne kvelden til oppvarming og 
litt kvalitetssikring. 

 
4.1. Lørdagen starter DET STORE KORSLAGET kl. 1800, og vi skal synge ca kl. 1850 – som  

kor nr. 4 av 12 kor.  Hvordan det blir med fremmøtetid og oppvarming kommer vi 
tilbake til når vi vet mer. 
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Mandag 6. januar 2020 
Denne mandagsøvingen blir det oppfriskning og litt nødvendig dybdearbeid på programmet 
for Nyttårskonserten i Domkirken (12.1.).  Vi skal, som tidligere nevnt, synge  

1. WALKIING IN THE AIR 
2. ALL ON A STARRY NIGHT 
3. DON’T STOP ME NOW – om vi da er blitt så dyktige og trygge at vi tør å fremføre 

denne a cappella (med Tarjei, selvsagt).  Jeg har ingen plan B  .   
 
I tillegg skal jeg på denne øvingen snakke litt om mine tanker for vinterens/vårens 
musikalske arbeid – med utgangspunkt i repertoaret som MU har bestemt for kommende 
semester og de utfordringene som venter, inkludert turen til Vilnius.  Repertoarlisten m.m. 
kommer til denne øvingen. 
 
 
Søndag 12. jauar 2020 i Domkirken  
Nyttårskonserten i Domkirken starter kl.1930, og vi skal synge som nest siste kor i konserten.   
Korene som deltar i denne konserten er (i rekkefølge).  Vi har foreløpig ikke fått tildelt tid for 
oppvarming i kirken, men jeg antar at fremmøte for FKs del blir ca. 1830 (siden jeg dirigerer 
to kor i Johanneskirken fra kl. 1800). 
 
 
Mandag 13. jauar 2020  
Denne mandagen blir det MEDLEMSMØTE (uten dirigent), der året 2020 (og tanker om 
2021) blir presentert og skal drøftes.  Det er styret som leder an denne kvelden, og 
ytterligere info sendes ut i forkant av møtet. 
 
 
Mandag 20. januar 2020 
Vanlig mandagsøving etter utdelt Øvingsoversikt, som sendes ut etter medlemsmøtet. 
 
 
Epilog 
Som antydet tidlig i høst; jeg har en god 
følelse for ekvipasjen Fjellkoret/Jacobsen.   
Måtte denne følelsen fortsette og 
materalisere seg musikalsk i mye godt 
arbeid, gode resultater og gode felles 
opplevelser fremover.  Takk for tillit og et 
godt musikalsk høstsemester – med gode 
ønsker til alle korister og Tarjei:  

 
 

GOD JUL! 
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