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Som nevnt i Info 7/2022, så legges det opp til vanlig seminar-tidsbruk, men at vi jobber oss 
fremover effektivt og målbevisst.  Et forsøk på en timeplan finnes på neste side, men denne 
blir litt flytende ettersom vi innretter tid og fokus i forhold til hva som trengs for å få optimal 
fremdrift og utvikling. 
 
 

 

SEMINAR 
2. – 4. september 2022 

 

Knappskog skule 

Kultursalen, Straume 

 

 

Sturle vil arbeide med og rundt store og små tekstscener fredagen, mens Jan retter fokus 
på ugjorte eller svake punkt i det musikalske.   
 

Alle filer til RETRO er nå samlet her: 
https://www.dropbox.com/scl/fo/b8po7puf896ls66xe5kbs/h?dl=0&rlkey=a67va5yfliiy3sgg5
dhw6x5pl 
 

• MANUS – For dem som vi lese manus i sin helhet, så finnes et utkast per dato i 
MANUS-folderen.  Som dere vi forstå, er dette et arbeidsdokument som er i stadig 
utvikling.  Her er både dialoger (fremst) og sangtekster (bakerst) tatt med.    Det blir 
ikke flere sanger! Dere tar utskrift(er) selv av det som ønskes.   
 

• GRAFISK – For dem som har kapasitet til ulike Facebook-utsendinger i tiden 
fremover, så finnes det grafisk materiell i GRAFISK-folderen. 

 

• LYD-KOMP – Dette ligger i rekkefølge i PLINGBACK-folderen.  Vi bruker disse til øving 
fremover.  Disse filene blir endelig tilpasset/justert til øvingsuken (25.9.). 

 
Mer om dette på seminaret. 
 

 

Dirigenten skal ha egne økter med: 

• Guttene – for ulike ‘gutteting’ 

• Wannabe-jentene  

• Blokkfløytegruppen 
men det er usikkert om vi får tid til dette på semnaret.  
Om ikke, så tar vi det kommende mandag(er). 
 
Så oppfordrer jeg pånytt til felles hjemmeøving i tiden 
frem til forestillingene, slik noen grupperinger gjorde 
før oppstart.  Slike økter har uvurderlig effekt både på 

det musikalske og sosiale      .  

 

https://www.dropbox.com/scl/fo/b8po7puf896ls66xe5kbs/h?dl=0&rlkey=a67va5yfliiy3sgg5dhw6x5pl
https://www.dropbox.com/scl/fo/b8po7puf896ls66xe5kbs/h?dl=0&rlkey=a67va5yfliiy3sgg5dhw6x5pl
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Fredag 2. september – kl. 1800-2100 – Knappskog skule 

 

  Sturle: Jan: 

1800-1830  Mel./Harm. Oppvarmingsøvelser 

1830-1915  Leseprøve 1 – Scene C Kyrie, Yesterday …, Thank you …  

1915-1930  Pust i bakken 

1930-2010  Leseprøve 2 – Trygve og Monica DANSE-medley 

2010-2020  Pust i bakken 

2020-2100  Leseprøve 3 – Scene M ABBA-medley 

 
 

Lørdag 3. september – kl. 1000-1600 – Kulturhuset, Straume 

 

  Sturle og Jan: 

1000-1030  Mel./Harm. Oppvarmingsøvelser 

1030-1130  Oppstart scene 1, og så tråkler vi oss gjennom manus 

1130-1145  Pust i bakken 

1145-1245  Vi tråkler videre … 

1245-1315  M A T P A U S E 

1315-1400  Vi tråkler videre … 

1400-1410  Pust i bakken 

1410-1440  Vi tråkler videre … 

1440-1500  Generalprøve, opptreden SARTOR 

1500-1600  Vi drar til Sartor for markering av Frivillighetens år 2022, og avsynger 2 av 
RETRO-sangene, samt profilerer prosjektet.  Vi tar med A6-kort !!! 

 

 

Søndag 4. september – kl. 1000-1500 

 

  Sturle og Jan: 

1000-1030  Mel./Harm. Oppvarmingsøvelser 

1030-1130  Vi fortsetter der vi slap lørdag. 

1130-1145  Pust i bakken 

1145-1245  Vi tråkler videre … 

1245-1315  M A T P A U S E 

1315-1400  Vi tråkler videre … 

1400-1410  Pust i bakken 

1410-1445  Vi tråkler videre … 
1445-1500  Oppsummeringer – status, fremdrift 

 

 

 

Mandag 5.september – vanlig øving – Muligens at noen må til lesprøve med Sturle fra kl. 
1830, eller til musikkøving med Jan (blokkfløyte, etc.) 

01.09.2022 – JLJ/SIB 
 


