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Vi nærmer oss … 
 
Forhåpentligvis er vi snart vaksinert, og måtte vi snart og kjapt finne felles sangglede igjen.  
Å håpe på å komme skikkelig i gang igjen i februar er vel noe optimistisk, og kanskje blir det 
påske før neste øving – tiden vil vise. 
 
Prosjektgruppen (PG) har imidlertid ‘funnet tonen’, og PG-møtene går som en lek – med 
latter og alvor hånd i hånd.  Nå vil vi bare i gang med øvinger, og forhåpentlig få en solid 
arbeidshelg i Rosendal med lek og moro gjennom hele juni-helgen. 
 
Hele 22 korister har respondert på registreringen for solist- og verbalroller til Rosendal-
utgaven av «RETRO».  Kjempebra!  Vi skal prøve å få plass til alle, der de ønsker, men her vil 
Jan (snarlig) og senere Helge måtte gjøre en del tilpasninger.  
 
«RETRO»-piloten (rekkefølgen) i Rosendal blir (med alle mulige forbehold om når vi kommer 
i gang med øvinger) i utgangspunktet slik: 
 

 Øya vår  (Købma køyrande bortøve Tøftaland) 
 Yesterday once more 
 Kulturuketull 
 Tenke sjæl 
 Kyrie 
 Ryktet forteller 
 Fru Johnsen 
 Den du veit 
 Min Første Kjærlighet 
 Don't stop me now 

 

 

Som dere vi se, har PG suplert sangrekken med «Øya vår», 
etter at det ble stor stemning i PG-møte når idéen om å 
starte Rosendal-«RETRO» med en FK-versjon av denne 
‘klassikeren’ fra ungdomsår kom på idé-tavlen. «Købma 
køyrande bortøve Tøftaland …» formelig runget i 
møtelokalet, og vi har mye å glede oss til hvis reaksjonen og 
entussiasmen fra Grete og Helga på denne blir standarden 
for det videre arbeidet med prosjektet når hele FK kobles på. 

 
 
Teksthefte (med innlagte Youtube-referanser) kommer i papirformat på medlemsmøtet når 
vi gang vi fysisk samles igjen.  Det er bare å gå i gang med å lære seg tekstene.  Begynn med 
alle refrengene, og hør på YT-referansene – få låtene ‘inn under huden’, så blir innøvingen 
mye enklere når vi engang kommer i gang igjen.  
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Ref. utsendt årsmøte-info.   
Oppdaterte kalendere for 2021/2022 etter siste styremøte (25.1.2021) ser slik ut:  
 

 
 
Når det gjelder «Vårkonsert i Grieghallen» (18.4.) så flyttes seminaret til lørdag/søndag 
(samme helg – ikke fredag/lørdag, som tidligere oppsatt), og Edvard Grieg Kor blir med oss 
på dette (og på konserten i GH). 
 

 
 
Mer info om utvikling og innøving av «RETRO» kommer på meldemsmøte i forbindelse med 
årsmøtet. 
 
Når det gjelder «Julekonsert» så arbeides det med å få på plass både dato og kirke, og 
forhåpentlig er også dette klarert til årsmøtet. 
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«Nyttårskonsert 2022» i NKHs regi blir trolig søndag 16. januar 2022.   
 
«RETRO» – seminar(er) 
- fredag 11. – søndag 13. februar 2022 
- fredag 18. – søndag 20. februar 2022 
 
«RETRO» – forestillinger 
- fredag 25 og søndag 27. mars 2022 (?) 
- fredag 1. – søndag 3. april 2022 (?) 
 
Tur/turne e.l. – Avsatte/mulige datoer: Onsdag 25. – søndag 29. mai 2022 
 
 
 

Tenåringsbilder etterlyses fortsatt … 
 
Beklager at det tytes på dette, men mangler et titalls bilder. Om du ikke finner bilder av deg 
selv fra din ungdomstid, så kanskje andre har  . 
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