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Det ble en aldeles og merkelig vårsesong, men nå håper vi at høstsesongen gir oss bedre kår 
og arbeidsmuligheter.  Vi satser på at alle forblir frisk og klar for sesongens utfordringer og 
opplevelser.  Styret besørger nødvendig covid-19-rekvisita og tilpasninger i forhold til 
gjedende smittevernsregler/anbefalinger i tiden fremover. 
 
Siden ikke alle var tilstede på de to øvingene i juni, så kommer en oppsummering nedenfor.  
Datoer og hendelser er i tråd siste informasjoner fra eksterne arrangører og styrets føringer og 
vedtak i møte 12.08.2019. 
 
 

 

Sesongen 2020/2021 
 
 

 
 
 
PROSJEKT 2021 
Prosjektet holder foreløpig fremdrift i tråd med oppsatt tidslinje (ref. tidligere).  Den store 
idédugnaden i vår ga 207 innspill fra koristene, og prosjektgruppen (PG) og musikkutvalget 
(MU) har sortert og vurdert de innkomne forslagene.   
 
PG er i gang med å lage sitt innledende 
‘lappe-teppe’ som sakte men sikkert skal 
bli en skisse til en storyline og et manus i 
løpet av sesongen 2020/2021.  Vi starter 
P21-innøvingen med titlene (alfabetisk) 
til høyre, som alle er tiltenkt en tematisk 
plass i forestillingen.  Resten av sangene 
blir valgt ultimo september.  Mer om 
sammenhenger og utvalg når en storyline 
tar form. 

 P21-sanger i arbeid høsten 2020: 
  Den du veit (Marius Müller) 
  Don't stop me now (Queen) 
  Kyrie (Mr. Mister) 
  Min Første Kjærlighet (Jahn Teigen) 
  Ryktet forteller (Jan Eggum) 
  Tenke sjæl  (Trond-Viggo) 
  Uljeeventyr (Johannes Kleppevik) 
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Fredag 11. september har mentor 
og regissør Helga Golten Thue et 
ønske å innvolvere koristene i det 
innledende manusarbeidet.  «HELGA-
seminaret» varer i ca. 3 timer der alle 
koristene utfordres med tanke på 
innspill og historier som kan ‘krydre’ 
utviklingen av manus/storyline.  
Nærmere info rundt primo september. 

 
 

Tenåringsbilder etterlyses som kan brukes i markedsføringen av prosjektet. 
 
 
 
ANDRE HENDELSER 
 
Repertoaret for hele sesongen er listet opp på neste side.  Utover det som kommer i 
forbindelse med P21, så blir julekonserten omtrent som i 2019, og alle opptredener blir 
programert ut fra dette repertoaret.  
 
«Høstkonsert» i regi av NKH blir søndag 20. september kl. 1600-2000 – ikke 13.9. som 
tidligere angitt – og flyttet fra Universistetsaulaen til Grieghallens foajé.  FK synger trolig i 
siste del av konserten. 
 
Seminaret i november 2020 blir forbeholdt juleprogrammet, men det kan også dukke opp 
julesanger på øvingene allerede ultimo september (for oppfriskning før seminaret). 
 
Julekonserten søndag 13. november 2020 blir i Fjell kyrkje.  På grunn av covid-19-
restriksjonene må vi ta høyde for at det kan bli to konserter (på samme dag).  Med kun et par 
nye sanger, og litt endring på rekkefølgen av sangene, ispedd litt St.Lucia, så bør årets 
julekonsert kunne bli ‘en høydare’.  
 
Nyttårskonserten søndag 17. januar 2021 blir som tradisjonelt i en kirke et sted i 
Hordaland. 
 
«VALENTINE-konsert med EGK»  – 13. og 14. februar 2021.  FK hyller kjærligheten 
sammen med Edvard Grieg Kor. Seminar (minst firdelt) lørdag 13. februar (1000-1600) og 
søndag (1400-1800) + konsert (1900). 
 
Seminaret 16.-17.april 2021 blir forbeholdt P21, og kanskje er vi da kommet så langt at vi 
kan introduseres for litt koreografi/oppstillinger, etc. 
 
Helgen 11.-13. juni 2021 avsluttes sesongen med borteseminar/heisatur – ventelig til 
Rosendal.  Her håper vi på å kunne fremføre en kortversjon/konsertversjon av P21. Mer om 
dette senere. 
 

13.08.2020 – JLJ 
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REPERTOAR – Sesongen 2019/2020 
Ref. MU-møte,  6. juni 2020 / Styremøte 12. august 2020 

 
 

NK Hordaland arr.: 
«HØST-TREFF» 
Søndag 13. desember kl. 1600-2000 
GRIEGHALLEN 

 NK Hordaland arr.: 

«NYTTÅRSKONSERT» 
Søndag 17. januar 2021 
Sted; ukjent 

 Viva la vida 
 Voggevise (frå havkanten) 
 Ryktet forteller (ny, fra P21) 
 

  Vida la vida (eller en egnet sang fra P21) 
 Bereden väg för Herran! 
 We shall walk through the valley in peace 

 
FK arrangerer julekonsert: 

«Det lyser i stille grender» 
Søndag 13. desember, tid ikke bestemt. 
FJELL KYRKJE 

  
NK Hordaland arr.: 

«Valentine» 
Søndag 14. februar 2021 kl. 1900  
FOLDNES KYRKJE 
Gjester: Edvard Grieg Kor og Mannskoret Brage 

 All on a starry night 
 Bereden väg för Herran! (ny) 
 Deilig er jorden (ekstra) 
 Det hev ei rose sprunge 
 Det lyser i stille grender 
 En stjerne skinner i natt (Marit) 
 Et lys i mot mørketida (Gro Jane) 
 Glade jul 
 Julekveldsvise (allsang) 
 Julenatt 
 Kling no klokka 
 Når himlen faller ned (jenter) 
 O helga natt (ny – gutter) 
 Romjulsdrøm (allsang) 
 Sjå tusen julelys bli kveikt (ny) 
 St. Lucia (Snart senker ….) (ny) 
 Stjernesludd (Vidar) 
 Walking in the air 
 We shall walk through the valley in peace 
 You raise me up 
 

  
 5-6 sanger (fra juleprogrammet / P21) 
 Evt. Fellesnummer med EKG/Brage 
 
 
 
 
 

 

 
Lungegaardens musikkorps arr.: 

«Julekonsert» 
Søndag 17. januar 2021 
DOMKIRKEN (Bergen) 
 

  
Fjellkoret presenterer: 

«P21 – betaversjon» 
Helgen 11. – 13. juni 2021  
ROSENDAL SAMFUNNSHUS 
 

 5-6 sanger (fra juleprogrammet/P21) 
 Evt. Fellesnummer med LMK/Brage 

 

  Vi setter sammen en konsertversjon (med 
tilløp til koreografi?) ut fra det vi har fått 
til i løpet av sesongen  , som testes ut på 
publikum i Sunnhordland. 
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HØSTSESONGEN 2020 
 

 
 
 
VÅRSESONGEN 2021 
 

 


