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Styrets beretning for 2014
Foreningen Stavanger oratoriekor ble opprettet 20. juni 2011. 2014 var foreningens tredje
hele driftsår. I denne beretningen beskriver styret styrets arbeid og foreningens virke fra 1.
januar til 31. desember 2014.

Styrets sammensetning
På årsmøte 10. mars 2014 ble følgende medlemmer valgt inn i styret:
René de Vries
Berit Moltu
R. Karin Johnsen
Synnøve Vea
Hanne Eik
Styrets sammensetning har i perioden ikke endret seg.
Etter foreningens vedtekter konstituerte styret seg selv på første styremøte etter årsmøtet
13. mai 2014. Oppgavene ble fordelt som følger:
leder:
nestleder/sekretær:
kasserer:
styremedlem:
styremedlem:

René de Vries
Berit Moltu
Synnøve Vea
R. Karin Johnsen
Hanne Eik

Ole Karsten Sundlisæter er korets kunstnerisk leder og dirigent. Dirigenten har deltatt på
styremøtene og for øvrig bidratt mye til styrets arbeid og korets aktiviteter.
Rønnaug Hidle var i 2014 foreningens revisor.
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Styrets arbeid
Styret har i 2014 hatt 5 formelle styremøter.
Mellom møtene har styremedlemmene kommunisert med hverandre og med kunstnerisk
leder for å diskutere videre fremdrift og for å fordele oppgaver. Samarbeidet i styret har
fungert godt i perioden.
Mye av styrets arbeid i perioden har konsentrert seg om gjennomføring av de 2 prosjektene
som foreningen har arrangert i 2014: fremføring av Bachs Johannespasjonen 6. og 9. april og
Olavsoratoriet med konserter i Stavanger, Rouen og Paris i september og oktober.
Styremedlem Hanne Eik koordinerte deltakelsen i Olavsoratoriet og organiserte korets reise
til Frankrike. Innsamling av sponsormidler og de praktiske og organisatoriske gjøremål rundt
korets øvelser, publisitet, og gjennomføring av konsertene har også dette året krevd det
meste av styrets kapasitet. Samtidig startet styret forberedelsene og planlegging av
prosjekter for 2015.

Oppfølging av vedtak på årsmøte
Følgende vedtak ble fattet av årsmøtet 10. mars 2014:
1. Vedtektsendring: § 3. 4 Æresmedlemskap tilføyes foreningens vedtekter.
2. Kontingent ble fastsatt til kr 600 pr semester + obligatorisk salg av billetter til korets konserter
2. Overskudd 2013 tilføres Foreningens egenkapital.
Styret har gjennomført alle 3 vedtak.

Frue kulturkirke
Frue kirke (tidligere kjent som Hetland kirke) i Jelsagata på Storhaug i Stavanger er korets faste
tilholdssted. Siden 8. april 2013 har koret gjennomført sine faste øvinger her, mandager fra kl 19:30 22.00. Kirken er også sted for de fleste av våre konserter i Stavanger.
Stavanger oratoriekor er en del av kultur- og koraktivitetene i Frue kulturkirke. Kirken fungerer bra
som øvings- og konsertlokale for koret. Kirkevergen i Stavanger stiller kirken gratis til disposisjon for
korets aktiviteter. Den sentrale og synlige beliggenheten av vårt øvingssted har etter styrets mening
vært en faktor som har bidratt til økning i antall medlemmer i koret de senere år.
I 2014 var Frue kulturkirke også tilholdssted for konsertserien Onsdagskonsert i Frue.
Korets konserter i 2014 har inngått i denne konsertserien, noe som har gjort publisitet rundt og
organisering av konsertene enklere.
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Frue kulturkirke, Jelsagata, Stavanger.

Medlemmer
Korets medlemstall har i perioden økt og vokst til 77 betalende medlemmer ved utgangen av
2014 (fra 58 pr. 31.12.2013). Utenom veksten har det vært mindre bevegelser i
medlemsmassen. Noen medlemmer slutter eller tar ut permisjon for kortere eller lengre tid.
Koret har en solid og trofast stamme med korsangere. Samtidig er det veldig hyggelig at vi
ofte kan ønske nye medlemmer velkommen. Som de fleste kor kunne vi ønske oss noen flere
sangere i mannsstemmene. Koret er åpen for deltakelse for alle interesserte sangere. Totalt
har ca. 100 personer deltatt i korets aktiviteter som sanger i 2014.
Etter et intensivt 2014 med 2 krevende prosjekter, har vi sett at noen medlemmer valgte å
stå over neste prosjekt (J.S. Bachs «Juleoratoriet») på slutten av året. Vi beholder kontakten
og håper at vi ser de som har tatt en liten pause igjen ved senere anledning. Tilveksten av
nye medlemmer har likevel sørget for at antall sangere holdt seg stabil ut året.
Oversikt over betalende medlemmer finnes i vedlegg 4.
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Planer for 2015
Styret har i perioden planlagt program for 2015 og allerede inngått de viktigste
samarbeidsavtaler for disse prosjekter.
17. og 18. januar 2015 avholdes konserter med Johann Sebastian Bachs Juleoratoriet IV-VI i
hhv. Sandnes og Frue kirker. Siden oktober 2014 har koret jobbet med dette verket.
Våren 2015 skal koret arbeide parallelt med 2 prosjekter: 7. og 8. juni avholdes konserter
med Maurice Duruflés «Requiem». I november 2015 skal Stavanger oratoriekor urfremføre
et nyskrevet musikkdramatisk verk basert på Arne Garborgs «Haugtussa» og «i Helheim»
med konserter i Oslo og Stavanger/Bryne.
Kommunikasjon
Korets medlemmer har møtt mandagene til de ukentlige korøvelser. Her har styret kommet
med beskjeder og vært tilgjengelig for forslag, tilbakemeldinger og spørsmål. Ved siden av
dette har det meste av kommunikasjonen med medlemmene foregått via e-post, infoskriv
og påminnelser på vår facebook-side. Også i år har styret prøvd å begrense tid brukt til
praktiske saker på øvelsene.
Hjemmesiden til foreningen www.stavangeroratoriekor.no blir brukt mer og mer. For
interesserte i korets virksomhet er vår hjemmeside en viktig kanal for informasjon. I tillegg
blir viktig informasjon til medlemmene lagt ut på hjemmesidene.
Praktiske organisatoriske saker
Foreningen Stavanger oratoriekor er registrert som frivillig organisasjon i Enhets- og
frivillighetsregisteret. Foreningen har organisasjonsnummer 997 125 258.
Foreningens bankforbindelse er DnB.
Koret har egne hjemmesider på internett: www.stavangeroratoriekor.no. Epost-adresse for
koret er stavangeroratoriekor@gmail.com. Koret har også en side på Facebook.
Stavanger oratoriekor er medlem av Norges Sangerforum, en paraplyorganisasjon for kor og
sanggrupper. Gjennom dette medlemskapet får foreningen tilgang til diverse forsikrings- og
støtteordninger, bl.a. voksenopplæringsmidler og momskompensasjon.
Tidligere styremedlem Øystein Bache har designet korets logo:
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Prosjekter 2014
Våren 2014: J.S. Bach: Johannespasjonen
Våren 2014 arbeidet Stavanger oratoriekor med
Johannespasjonen av Johann Sebastian Bach.
Samtidig ble det startet med innøving av
Olavsoratoriet.
Øvelser
Våren 2014 gjennomførte koret 22 regulære
øvelser. I tillegg gjennomførte vi 3 øvelseshelger
og generalprøver, totalt 91 øvelsestimer.
Semesterplanen våren 2014 finnes i vedlegg 3.

Konserter, 19. februar og 5. og 6. april 2014
19. februar deltok Stavanger oratoriekor i
åpningskonserten i konsertserien
«Onsdagskonsert i Frue». I et variert program
fremførte koret 2 av koralene fra
Johannespasjonen og 2 sanger skrevet av Ole
Karsten Sundlisæter.
5. og 6. april fremførte Stavanger oratoriekor
J.S. Bachs "Johannespasjonen" i henholdsvis Sandnes kirke og Frue kirke i Stavanger.
Konserten i Frue kirke inngikk i konsertserien "Onsdagskonsert i Frue".
Følgende solister deltok:
Wibeke Wetaas; sopran
Elin Aase; alt
Helge Rønning; tenor, evangelist
Nils Erik Steinsbø; baryton, Paulus/Petrus
Alf K. Vatne; bass, Jesus
Orkesteret var sammensatt av musikere fra Stavanger symfoniorkester.
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Samarbeidet med orkesteret og solistene fungerte meget bra. Deres profesjonalitet ga et
viktig bidrag til kvaliteten av fremførelsen og konsertene ble store opplevelser for koret.
Sandnes kirke viste seg å være et utmerket konsertlokale som passer våre prosjekter bra.
Det var god oppslutning fra publikum til konsertene; 110 betalende besøkende i Sandnes og
283 betalende besøkende i Stavanger (+ 90 medvirkende).

5. april 2014. Stavanger oratoriekor, solister og orkester fremfører
J.S. Bachs «Johannespasjonen» i Sandnes kirke.
FOTO: HARALD EBELTOFT
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Høsten 2014: Oratoriet "Olav den Helliges dåp"
Dordi Skuggevik, libretto, Ole Karsten Sundlisæter, musikk.

Høsten 2014 var det oratoriet "Olav den Helliges dåp" som var korets store prosjekt.
Primus motor for prosjektet var Dordi Skuggevik som sto som arrangør og produsent.
Prosjektet var en offisiell del av feiringen av Grunnlovsjubileet i Norge.

Øvelser
Høsten 2014 gjennomførte koret 19 regulære øvelser. I tillegg gjennomførte vi 4
øvelseshelger, stemmeøvelser, general- og andre prøver i forbindelse med konsertene og
plateopptak, totalt 108 øvelsestimer.
Semesterplanen for høsten 2014 finnes i vedlegg 4.
Prosjekt og konserter
I året 1014 ble Olav den Hellige døpt i Rouen i Frankrike. Etter et langt opphold for Olav og
hans menn i Rouen lot de seg døpe 16. oktober 1014, altså for 1000 år siden. Olav tok med
seg sin nye tro, mange nye innsikter og ideer hjem til Norge og gjennom hans nasjonsbygging
og innføringen av bl.a. kristenretten ble Norge en del i den felles europeiske kulturarven.
For å markere 1000 års-jubileet tok Dordi Skuggevik initiativ til at det skulle bli skrevet og
fremført et oratorium om Olavs den Helliges dåp i Norge og i Frankrike.

Verket fikk sin urfremføring 17. september 2014 i Stavanger
Konserthus, som avslutningskonsert for Norsk Orgelfestival.
Ca. 550 betalende besøkende fant veien.

9

15. september 2014: Prøve i Stavanger konserthus.
Med L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie, Coeur de Chambre St Evode de la
Cathédrale de Rouen og Stavanger oratoriekor. Dirigent Ole Karsten Sundlisæter.
FOTO: ANETT JOHANSEN ESPELAND / NRK

Initiativtaker og librettist Dordi Skuggevik sammen med Ole Karsten Sundlisæter, komponist av
oratoriet "Olav den Helliges dåp" og dirigent for Stavanger oratoriekor.

FOTO: ANETT JOHANSEN ESPELAND / NRK
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Medvirkende:
Olav
Sunniva
Erkebiskopen
Hertugen
Islendingen

Stevica Krajinovic
Nina Sætherhaug
Hervé Lamy
Jean Pascal Ollivry
Runar Thor Gudmundsson

Grand Orgue

Gabriel Marghieri

Polyfont kor

Coeur de Chambre St Evode de la Cathédrale de Rouen
Stavanger oratoriekor
Schola Sanctus Svithun
Choeur Grégorien de Paris
Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie
Ole Karsten Sundlisæter

Gregoriansk kor:
Orkester
Dirigent:

(Serbia/Norge)
(Norge)
(Frankrike)
(Frankrike)
(Island/Norge)

Koret reiser til Frankrike
Etter urfremføringen i Stavanger reiste samme besetningen til Frankrike for konserter i
Cathédrale de Notre Dame de Rouen (15. oktober) og Basilique St. Clotilde de Paris (17.
oktober).
Å få synge i de storslagne franske kirkene, med stor besetning og et stort publikum på begge
steder var en ny erfaring for koret og de fleste kormedlemmer.
15. oktober 2014:
Konsert i Cathédrale de Notre Dame de Rouen:
17. oktober 2014:
Konsert i Basilique St. Clotilde de Paris:
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ca. 1300 tilhørere (utsolgt)
ca. 750 tilhørere.

Reisebrev fra Frankrike

Styremedlem R. Karin Johnsen skrev et reisebrev under oppholdet i Frankrike. Vi gjengir her
noen deler av denne:
Reisebrev fra Frankrike
Det er 1000 år siden Olav den Hellige ble døpt i Rouen i Normandie. Oratoriet «Olav den
helliges dåp» er nyskrevet og ble framført i den store katedralen 15.oktober. Vi: 65 sangere
fra Stavanger Oratoriekor, forente oss med 100 franske sangere og musikere foran alteret.
Stemmene våre skulle fylle rommet med nesten 30 meter opp til taket og videre 50 meter
opp i tårnet. Jeg hadde aldri i mitt liv trodd jeg skulle stå her og synge for 1000 mennesker i
denne berømte kirken! Det var en berusende følelse.
Den gregorianske sangen stemte vekselvis fram stemningen fra tiden da Olav Haraldsson ble
døpt her. Men det var i en eldre katedral i normansk stil. Dåpsrommet fra denne er bevart
som en krypt under den nåværende bygningen. Den stod bare i 100 år fordi det ble bygget for
stort; veggene som skulle bære vekten raste sammen. Den nåværende kirken ble reist over
denne. Alle som har grunnfag i kunsthistorie kjenner denne katedralen som et viktig bygg i
utviklingen av de gotiske kirkebyggene, med startpunkt i Paris. Der tok biskop Suger i bruk
den nye stilen i kirken St. Denis. Den nye byggeteknikken gjorde det mulig å bygge både
høyere og med større vindusåpninger i veggene, uten at bygget raste sammen.
Olav var høvding for en flokk vikinger som hadde blitt hyret av Ruda-jarlen for å vokte Seinen
og Paris mot plyndringer fra andre vikinger. Før dette hadde de selv med vold plyndret og
brent steder langs kysten av Bretagne: bl.a. byen Varrandi (Guérande). Nå var vi her fordi
Olavs vikinghorde stanset opp ett års tid i Rouen. og gjennomgikk en mentalitetsendring som
førte til en ny epoke. Og viking-raidene opphørte. Vi sang tekster på norsk, fransk, latin og
islandsk med fortellingene om hva som skjedde og om den mentale kampen mellom åsatroen
og kristentroen. Forfattet så sterkt og poetisk av Dordi Glærum Skuggevik og med Stavanger
Oratoriekors dirigent Ole Karsten Sundlisæter som komponist. Vakkert undrende og
skjærende opprørende; der stort polyfont kor, solister, fullt orkester, gregoriansk sang og
mektig orgelspill mante fram historien og tidsånden slik det kunne ha vært for 1000 år siden.
Publikum reiste seg i stående applaus. Noen fortalte at de hadde blitt rørt til tårer.
Feiringen av Olavs dåp satte sitt preg på byen og avisene hadde flere innslag om både vår
konsert og programmet for dagene som fulgte. Mange fra Trondheim var der,
Trondheimssolistene og Schola Sanktae Sunnivae hadde konserten REX OLAVUS i Rouenkatedralen fredag 17.oktober.
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Maleren Håkon Gullvågs stilte ut "Bilder for en katedral" i katedralen. Utstillingen vil
fortsette i kulturkirken St. Ouen som ligger lenger oppe i byen, helt fram til jul. Det var og en
økumeniske gudstjeneste med Den norske kirkes preses, Helga Haugland Byfuglien, Nidaros
biskop Thor Singsås, katolsk biskop av Oslo/Trondheim, biskop Bernt Eidsvig, og erkebiskop
for Rouen.
Men vi reiste videre til Paris og holdt den siste konserten i kirken St. Clotilde i området ved
St. Germain de Prés.
Dordi Skuggevik har arbeidet ustoppelig fra 2006 med Olavs-prosjektet. Med sitt
pågangsmot og sikkert en god del stahet, ble dette en stor opplevelse for mange og spesielt
for oss i koret. For min egen del føles det som å ha vært med på å trekke de store historiske
linjene; det samsvarer bra med hva Dordi Skuggevik sa til avisen «Tidens krav»:
«Det moderne Norge ble født i Frankrike. Olav og hans menn satte seg under dette
dannelsesoppholdet inn i den nye måten å se livet og verden på, nemlig
kristendommen. Norge ble en del av verden, og grunnloven en forløper til 1814.
Derfor er oratoriet også blitt en del av Stortingets program for Grunnlovsjubileet.»

14 oktober 2014: Prøver i Cathédrale de Notre Dame de Rouen
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15. oktober 2014: Fullsatt Cathédrale de Notre Dame de Rouen.
FOTO: R. Karin Johnsen

17. oktober 2014:
Stevica Krajinovic (Olav), kor og
orkester under konserten i
Basilique St. Clotilde de Paris.
FOTO: Knud Helge Robberstad
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Plateopptak
Under konserten og generalprøven i Stavanger
ble det gjort opptak av oratoriet "Olav den
Helliges Dåp". Platelabel Sonore.no utga en
dobbel cd med hele oratoriet. Den første
plateutgivelsen med Stavanger oratoriekor var
et faktum.
CD-en og Stavanger oratoriekor fikk sine
radiodebut 3. januar 2015. NRK/P2programmet "Ring inn musikken" spilte 2 av
sporene fra cd-innspillingen av Olavsoratoriet. I
programmet ble det gitt en fin omtale av cd-en
og verket. CD-en fikk også positiv omtale i
Stavanger Aftenblad.

CD: Oratorio Olav den Helliges Dåp,
Med Stavanger oratoriekor
CD-en kan bestilles fra www.sonore.no

Korseminar «Himmelsk Lapskaus».
24.-26. november 2014 deltok
Stavanger oratoriekor
i kor/sang inspirasjonsseminaret
«Himmelsk Lapskaus»
med SKRUK-dirigenten Per Oddvar Hildre
“Prots” i Frue kulturkirke.
Seminaret ble arrangert av “Onsdagskonsert i
Frue“.

Publisitet
Å få omtale og nok publisitet rundt konsertene og koret krever mye arbeid. Særlig
publisitetsarbeidet rundt konsertene er en stor dugnad der alle medlemmer må bidra.
Arbeidet har resultert i god publikumsoppslutning rundt konsertene og god økning i antall
medlemmer i koret. Samarbeidet med konsertserien "Onsdagskonsert i Frue" har bl.a.
resultert i et samarbeid angående publisitet. I tillegg til publisitet gjennom annonser,
plakater, flygeblader, internett, vår egen hjemmeside osv. ble det publisert et større
redaksjonell artikkel om Stavanger oratoriekor og Johannespasjonen i Sandnesposten.
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Olavsoratoriet fikk en del omtale i nasjonal og lokal presse. NRK Rogaland sendte et innslag
på lokal radio i forkant av konserten i Stavanger og både Vårt Land og Adresseavisen
publiserte redaksjonelle artikler og intervju med initiativtaker Dordi Skuggevik. Som del av
Stortingets offisielle feiring av Grunnlovsjubileet og av Norsk Orgelfestival fikk prosjektet og
konserten i Stavanger omtale via deres kanaler. Reisebrevet som ble skrevet under turen i
Frankrike av R. Karin Johnsen ble publisert i Norsk kirkemusikk.
Selv om prosjektet fikk en del omtale var likevel responsen fra den lokale pressen i Stavanger
skuffende. Mens i Rouen alle aviser viet begivenhetene rundt 1000 års jubileet til Olav den
Helliges dåp og Olavsoratoriet mye oppmerksomhet, var omtalen i Stavangerpressen
sparsommelig.

Økonomi
I 2014 sto Stavanger oratoriekor kun som arrangør for et egenfinansiert prosjekt,
Johannespasjonen. Kostnader ifm Olavsoratoriet ble dekket av arrangøren Dordi Skuggevik.
Koret hadde kun kostnader ifm matservingen i Konserthuset i Stavanger. Reise til og opphold
i Frankrike ble betalt av kormedlemmene selv.
Johannespasjonen var et stort økonomisk løft for koret. Det endelige regnskapet viser
utgifter på ca. 170.000 kr. Dette beløpet klarte vi å skaffe til veie ved hjelp av kontingenter,
sponsorstøtte og et veldig godt billettsalg, i hovedsak gjort av medlemmene selv i form av
forhåndssalg. Det kan ikke sies ofte nok hvor viktig dette forhåndssalget er.
Når dette prosjektet i tillegg gikk ‘i null’ så fikk vi et positivt resultat for 2014 på nærmere
30.000 kr.
Også i 2014 har koret fått støtte til den daglige driften i form av voksenopplæringsmidler,
momskompensasjon og driftsstøtte fra Stavanger Kommune. Til Johannespasjonen søkte vi
støtte hos andre organisasjoner med hell. Igjen var Norsk Kulturråd og Bergesen stiftelsen de
største bidragsyterne, men koret fikk også støtte av Stavanger Kommune og Sandnes
kommune.
Det må nevnes at det er en del arbeid for styret ifm søknader og sluttrapportering til våre
sponsorer så denne støtten kommer ikke inn av seg selv. Sammen med positive svar får vi
også en del avslag.
For øvrig henvises det til Resultatregnskap for 2014 og Balanse pr 31.12.2014.
Vi takker våre sponsorer og støttespillere!
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Sluttord.
Med dette presenterer styret i Stavanger oratoriekor årsberetningen 2014 for årsmøtet.
Vi vil takke alle medlemmer, musikere, publikummere, andre samarbeidspartnere og
støttespillere for samarbeidet og innsats. Uten deres bidrag hadde Stavanger oratoriekor
ikke kunne gjennomføre sine aktiviteter og hadde ikke styret hatt mulighet til å gjøre sitt
arbeid!
Også i år har det vært visjonen og inspirasjonen til kunstnerisk
leder og dirigent Ole Karsten Sundlisæter som har båret koret
videre. Din bidrag og innsats er til stor inspirasjon for oss andre
i styret og i koret og avgjørende for korets aktiviteter.

Ole Karsten Sundlisæter

Stavanger, 19. februar 2015
Styret i Stavanger oratoriekor

René de Vries, leder

Berit Moltu, nestleder/sekretær

Synnøve Vea, kasserer

R. Karin Johnsen, styremedlem

Hanne Eik, styremedlem
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Vedlegg 1: Styret i Stavanger oratoriekor 2014

René de Vries
Gauselstraen 13
4032 Stavanger
Tlf.: 91669015
Epost: rene-d@online.no

Leder

Berit Moltu
Avaldsnesgate 13B
4012 Stavanger
Tlf.: 90084812
Epost: bmol@statoil.com

Nestleder/sekretær

Synnøve Vea
Ragbakken 50b
4042 Hafrsfjord
Tlf.: 98262470
Epost: svea@getmail.no

Kasserer

R. Karin Johnsen
Daleveien 200
4329 Sandnes
Tlf.: 47080280

Styremedlem

Hanne Eik
Seehusensgate 52c
4024 Stavanger
Tlf: 99548590
Epost: hanneeik@live.no

Styremedlem

Kunstnerisk leder/dirigent

Revisor

Ole Karsten Sundlisæter
Erichstrupsgate 26
4012 Stavanger
Tlf.: 41144547
Epost: olekarst@hotmail.com

Rønnaug Hilde
Bergelandsgata 31A,
4012 Stavanger
Tlf.: 90618077
Epost: rnhidle@gmail.com
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Vedlegg 2: Æresmedlemmer i Stavanger oratoriekor
Helge Birkeland,
sanger, korinspirator og sangpedagog
Tildelt æresmedlemskap i Stavanger oratoriekor 23. oktober 2013.

Begrunnelse:
Helge har fra korets stiftelse og frem til 2013 vært korets faste sangpedagog og
korinspirator. Til tross for hans høye alder (90 !) og lang reisevei, har Helge alltid stått klar
for å bidra når koret måtte ønske det. Hvert år tok Helge flere ganger turen over fjellet for å
inspirere og veilede koret og for å bivåne våre konserter.
Gjennom flere stemmebruksseminarer har Helge vært med å forme klangen til Stavanger
oratoriekor og har dermed i stor grad bidratt til at koret er der det er i dag. På et mer
personlig plan er Helge en stor inspirator og læremester, når det gjelder sang og korsang, for
korets dirigent Ole Karsten Sundlisæter.

Helge Birkeland
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Vedlegg 3: Oversikt medlemmer i Stavanger oratoriekor 2014

Våren 2014: 72 medlemmer

Alter:
Randi Iannelli
Rønnaug Hidle
Kirsten Saltnes Olsen
Janne Bastlid
Kristin Eksaa Pettersen
Heidi Grüner Aareskjold
Linda Rose Welle
Tonje Broch Moe
Vigdis Tjørhom
Ingrid Øxnevad Hellang
Anne Gro Rue
Ingrid Hinderaker
Petra Rørvik
Kari Meek
Ellen Hollund
Hanne Eik
Torunn Larsen
Ingunn Eikeland
R. Karin Johnsen
Kjersti Riise
Trine Helland
Grete Lillehammer
Imke Wojanowski-Schöberle
Ellen Steinsbø
Synnøve Vea
Heide Karlsdatter Gjersøyen
Anne Grete Hoelgaard
Ingeleiv Falkeid
Annika Martens

Sopraner:
Marie-Alix Beurois
Anne Howells
Heidi Årflot Aglen
Gunvor Meling
Margareth Sekse
Reidun Erga
Gunn-Serine Andersen
Signe Aare Knutsen
Wenche Brattebø Fenne
Åse Lill Skår
Sissel Andersen
Aasa Haaland
Anne Paust-Andersen
Torill S. Lura
Liv Rustenberg
Sandra Steinbach Kane
Eugenie Prøis Lunde
Tone Busk Askew
Kjersti Øen de Vries
Inger Berg
Kirsten L. Mæland
Alice Sturt
Katla Bjørk Rannversdottir
Gurid Lomeland
Audhild Aarhus
Louise Kindingsland
Berit Moltu

Basser:
Øystein Bache
August Christensen
Harald Ebeltoft
Kjell-Olav Aareskjold
Toralf Willy Hebnes
Rolf Erik Bjørnerem
Kjell Johnsen
Svein Størset
Steinar Inderhaug

Tenorer:
René de Vries
Odd Jan Hagen
Ijhaz Mohideen
Olga Haugvaldstad
Espen Hellang
Otto Ottesen
Arild Thorsen
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Høsten 2014: 77 medlemmer

Alter:
Randi Iannelli
Rønnaug Hidle
Kirsten Saltnes Olsen
Janne Bastlid
Kristin Eksaa Pettersen
Heide Aareskjold
Tonje Broch Moe
Vigdis Tjørhom
Ingrid Øxnevad Hellang
Ingrid Hinderaker
Petra Rørvik
Kari Meek
Ellen Hollund
Hanne Eik
Torunn Larsen
Ingunn Eikeland
R. Karin Johnsen
Kjersti Riise
Trine Helland
Grete Lillehammer
Imke Wojanowski-Schöberle
Ellen Steinsbø
Synnøve Vea
Anne Grete Hoelgaard
Ingeleiv Falkeid
Annika Martens
Elisebeth Viga
Toril Hagen
Monica Pieta
Eldri Espedal Storhaug
Ellen Kristoffersen

Sopraner:
Anne Howells
Heidi Årflot Aglen
Gunvor Meling
Margareth Sekse
Gunn-Serine Andersen
Reidun Erga
Signe Aare Knutsen
Wenche Brattebø Fenne
Åse Lill Skår
Aasa Haaland
Anne Paust-Andersen
Torill S. Lura
Liv Rustenberg
Eugenie Prøis Lunde
Tone Busk
Kjersti Øen de Vries
Inger Berg
Kirsten L. Mæland
Alice Sturt
Gurid Lomeland
Audhild Aarhus
Louise Kindingsland
Berit Moltu
Evy Bjørnerem
Kristin Bade Veire
Mette Eckhoff
Hege Blom
Lillian Stokkeland
Torhild Dahl Enoksen
Tenorer:
René de Vries
Odd Jan Hagen
Olga Haugvaldstad
Espen Hellang
Robert Grauzul
Arild Thorsen

Basser:
Øystein Bache
Harald Ebeltoft
Kjell-Olav Aareskjold
Toralf Willy Hebnes
Rolf Erik Bjørnerem
Kjell Johnsen
Svein Størset
Steinar Inderhaug
Kristjan Fridgeirsson
Nils Jacobsen
Rune Opstad
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Vedlegg 4: Semesterplaner våren/høsten 2014.
Semesterplan for Stavanger oratoriekor vår/høst 2014
Dag
Mandag
Mandag
Mandag
Lørdag

Dato
06.01
13.01
20.01
25.01

Søndag

26.01

Mandag
Mandag

27.01
03.02

Mandag
Mandag
Onsdag

10.02
17.02
19.02

Mandag
Mandag
Lørdag
Søndag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Fredag
Lørdag

24.02
03.03
08.03
09.03
10.03
17.03
24.03
31.03
04.04
05.04

Søndag

06.04

Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Lørdag
Søndag

07.04
14.04
28.04
05.05
12.05
19.05
26.05
02.06
09.06
14.06
15.06

Tid
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
10-13
14-17
13-16
17-20
19.30-22.00
19.30-22.00

Aktivitet
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Alt + Bass
Sopran + Tenor
Sopran + Tenor
Alt + Bass
Korøvelse
Korøvelse

19.30-22.00
19.30-22.00
17.30
19.30
19.30-22.00
19.30-22.00
12.00-16.00
13.00-17.00
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
10.00-14.00
18.30
19:30
18:00
19.30
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
12.00-16.00
13.00-17.00
19.00

Korøvelse
Korøvelse
Øvelse
Onsdagskonsert
Korøvelse
Korøvelse
Øvingshelg
Øvingshelg
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Prøve m/orkester
Generalprøve
Fremmøte
Konsert
Fremmøte
Konsert
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Øvingshelg
Øvingshelg
Avslutning/middag
SOMMERFERIE
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Hvor
Frue
Frue
Frue
Frue

Repertoar
Johannespasjonen

Frue
Frue
St Johannes
kirke
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue

Johannespasjonen

Sandnes
kirke
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue

Olavsoratoriet

Mandag
Mandag
Mandag
Lørdag

04.08
11.08
18.08
23.08

25.08
01.09
06.09
07.09
08.09
15.09

19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
10-13
14-17
13-16
17-20
19.30-22.00
19.30-22.00
12.00-16.00
13.00-17.00
19.30-22.00
18.00-22.00

Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Sopran + Tenor
Alt + Bass
Alt + Bass
Sopran + Tenor
Korøvelse
Korøvelse
Øvingshelg
Øvingshelg
Korøvelse
Prøve m/orkester

Søndag

24.08

Mandag
Mandag
Lørdag
Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag

16.09

18.00-22.00

Prøve m/orkester

Onsdag

17.09

16.00-18.00
20.00

Mandag
Mandag
Mandag

22.09
29.09
06.10

Søndag/
Mandag

13.14.10

Tirsdag

15.10

Gen.p. (+CD opptak)
Konsert (+ CD
opptak)
19.30-22.00
Korøvelse
19.30-22.00
Korøvelse
19.30-22.00
Korøvelse
Frankrike-tur
Alle organiserer sin egen reise til Rouen
(se infoskriv). Planlegg ankomst Rouen
slik at du er på plass i god tid før prøven.
18.00 – 22.00
Prøve
Ca 19.30

Konsert

Torsdag
Fredag

16.10
17.10

Felles bussreise Rouen - Paris
Ca 19.30
Konsert

Mandag
Lørdag

20.10
25.10

Søndag

26.10

Mandag
Mandag
Mandag
Lørdag
Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag

27.10
03.11
10.11
15.11
16.11
17.11
24.11
25.11
26.11

19.30-22.00
10-13
14-17
13-16
17-20
19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
t.b.d
t.b.d
19.30-22.00
18.00-22.00
18.00-22.00
19:30

Mandag
Mandag
Mandag

01.12
08.12
15.12

19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00

Korøvelse
Alt + Bass
Sopran + Tenor
Sopran + Tenor
Alt + Bass
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse

Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Frue
Konserthuse
t
Konserthuse
t
Konserthuse
t
Frue
Frue
Frue

Olavsoratoriet
Juleoratoriet

Olavsoratoriet

Katedralen i
Rouen
Katedralen
i Rouen
St.Clotilde
Paris
Frue
Frue

Juleoratoriet

Frue
Frue
Frue
Frue

Øvingshelg

Frue

Korøvelse
Korseminar med Prots
Korseminar med Prots
Allsangkveld med Prots og
seminarkoret.
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse

Frue
Frue
Frue
Frue
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Olavsoratoriet

Frue
Frue
Frue

Juleoratoriet

Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor

VEDTEKTER
FOR
Foreningen Stavanger oratoriekor

******
§ 1 ORGANISASJON
§ 2 FORMÅL
§ 3 MEDLEMSKAP
§ 4 ÅRSMØTET
§ 5 STYRET
§ 6 VALGKOMITÉ
§ 7 ØKONOMI
§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
§ 9 OPPLØSNING

§ 1 ORGANISASJON
Foreningen Stavanger oratoriekor ble stiftet 20. juni 2011 i Stavanger.
Navnet til Foreningen skal være: Stavanger oratoriekor.
Foreningen er åpen for alle som er interessert i og vil bidra til at Foreningen kan realisere
sine mål.
Foreningen Stavanger oratoriekor er en uavhengig og frivillig organisasjon som har
medlemmene samlet til årsmøte som sitt øverste organ. Mellom årsmøter blir Foreningen
styrt av et styre. Styret velges av årsmøtet.
§ 2 FORMÅL
Stavanger oratoriekor har som formål å fremme interessen for og gleden over å delta i
fremføring av god korsang, med spesiell vekt på fremføringen av de større kirkemusikalske
korverk, enten man deltar som sanger, musiker eller som tilhører. Koret streber etter kvalitet i
sitt arbeid og skal søke å bidra til den musikalske utvikling av dets medlemmer, publikum og
samarbeidspartnere.
Stavanger oratoriekor skal bidra til å øke og utvikle sanggleden blant dets medlemmer og
fremstå som et godt sted å være for sine medlemmer. For befolkningen av Stavanger og
omegn skal Stavanger oratoriekor og dets virksomhet fremstå som et interessant tilskudd til
det kulturelle og musikalske liv i og rundt byen. Stavanger oratoriekor kan i tillegg til dette
legge ut på turne for å konsertere eller delta i prosjekter andre steder.
Koret kan inngå samarbeid med andre aktører eller delta i forskjellige prosjekter, så lenge
disse er i tråd med Foreningens formål. Foreningen kan engasjere seg i relatert virksomhet
som støtter opp under korets formål og interesser.
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Foreningen kan søke tilknytning til interesseorganisasjon eller lignende etter vedtak i
Foreningens styre.
Målene skal nås gjennom:
a) musikalsk utvikling av sangere og dirigent ved ukentlige øvelser og seminarer/kurs,
b) fremføring av større kirkemusikalske korverk og annen relatert musikk,
c) samarbeid med andre sangere, musikere og andre aktuelle partnere,
d) deltakelse i samarbeidsprosjekter eller egeninitierte prosjekter,
e) arrangering av andre aktiviteter,
f) turné virksomhet,
f) PR-virksomhet.
§ 3 MEDLEMSKAP
Opptak av medlemmer.
a) Medlemskap er først og fremst åpen for korets sangere, men det er også mulig å tegne
medlemskap uten at man tiltrer koret som sanger.
b) Ved ønske om nytt medlemskap gis det beskjed til Foreningens styre.
c) Medlemskap gir ikke automatisk rett til å delta som sanger i koret.
d) Det er kunstnerisk leder som etter samråd med styret bestemmer om koret åpner for
opptak av nye sangere, på hvilket tidspunkt og til hvilke stemmegrupper.
e) Opptak som sanger i koret kan være underlagt prøvesang.
f) Medlemskontingent betales for 2 semester pr kalenderår. Vårsemesteret regnes fra 1.
januar til og med 30. juni. Høstsemesteret fra 1. august til og med 31. desember.
g) Andel av medlemskontingent refunderes ikke når et medlem melder seg ut av Foreningen.
Medlemmenes plikter.
Medlemmene plikter å:
a) arbeide for å nå korets mål
b) følge korets vedtekter
c) rette seg etter de vedtak som blir fattet
d) betale medlemskontingent innen fastsatt frist
e) gi skriftlig melding til styret ved utmelding, min. 1 måned før ønsket utmeldingsdato.
Sangere i koret forplikter seg i tillegg til å:
f) møte opp til alle øvelser og konserter hvis mulig
g) melde fravær til den som fører fremmøteprotokoll eller dirigent
h) gi skriftlig melding til styret ved ønske om permisjon, min. 1 måned før ønsket
permisjonsdato.
§ 3.1 ÆRESMEDLEMSKAP
Æresmedlemskap er Foreningens høyeste utmerkelse.
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer eller andre som over lengre tid har vist et stort
engasjement for Stavanger oratoriekor og har gitt spesielt verdifulle bidrag til at Foreningen
har kunnet arbeide for å realisere sitt formål og gjennomføre sine aktiviteter.
Styret tildeler Æresmedlemskap etter enstemmig vedtak i styret.
Medlemmer i Foreningen kan foreslå kandidater for styret.
Også årsmøtet kan tildele Æresmedlemskap.
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En slik tildeling krever kvalifisert (2/3) flertall.
Æresmedlemmer tildeles et diplom og er fritatt for kontingent.
§ 4 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen
utgangen av mars. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
Innkalling
a) Årsmøtet trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst
3 ukers varsel.
b) Alle medlemmer innkalles til årsmøtet.
c) Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, skal sendes styret skriftlig innen 2 uker før
fastsatt dato før årsmøtet.
d) Sakliste skal foreligge og sendes medlemmene senest 10 dager før fastsatt dato for
årsmøtet sammen med årsmelding, regnskap, valgkomiteens innstilling og evt. andre
relevante dokumenter.
e) Alle registrerte medlemmer har stemmerett ved årsmøtet.
f) Dirigenten har tale- og forslagsrett med mindre hun/han betaler kontingent og er å regne
som medlem.
Årsmøtebehandling.
Foreningens leder er møteleder ved årsmøtet og korets sekretær fører protokoll.
Årsmøtet skal:
a) behandle innkalling og sakliste
b) behandle årsmelding og regnskap
c) behandle innkomne saker i.h.t. sakliste
d) fastsette kontingent
e) foreta valg
Årsmøtet gjør sine vedtak med alminnelig flertall, med unntak av vedtak om oppløsing eller
vedtektsendring som krever kvalifisert (2/3) flertall.
Valg.
Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv. Tillitsverv er basert på prinsippet om frivillighet. Valg
skal foregå skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til vervet og dersom ett av
medlemmene ber om det.
Årsmøtet skal velge:
a) minimum 3 medlemmer til styret og så mange flere medlemmer til styret som årsmøte
mener er formålstjenelig. Styret konstituerer seg selv.
b) medlemmene til evt. andre faste komiteer og utvalg,
c) revisor.
Styret kan innkalle til ekstra ordinært årsmøte etter vedtak om dette i styret. Når 10 eller flere
av Foreningens medlemmer krever dette skriftlig, skal styret innkalle til et slikt ekstra
ordinært møte innen en måned etter at kravet er fremsatt. I kravet må sakene, som
medlemmene ønsker behandlet på det ekstra ordinære årsmøte, bli meldt.
§ 5 STYRET
a) Foreningen ledes av et styre på minimum 3 medlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år,
men slik at ikke alle styremedlemmer er på valg samtidig.
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b) Styret konstituerer seg selv. Styret velger blant sine medlemmer en leder, en
nestleder/sekretær og en kasserer og fordeler de øvrige oppgaver.
c) Styret holder møte så ofte styrets leder eller nestleder finner det nødvendig eller når minst
to av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets
medlemmer, inkludert leder eller nestleder er tilstede.
d) Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet og setter opp sakliste for dette.
e) Mellom årsmøtene har styret alle fullmakter til å sikre en god og forsvarlig drift av
Foreningen i tråd med dens formål og vedtekter, samt andre gyldige vedtak, med mindre
denne fullmakten er begrenset av disse vedtektene. Selv om oppgavene i styret blir fordelt er
styrets medlemmer kollektiv ansvarlig for en forsvarlig drift av Foreningen.
g) Leder og nestleder har i fellesskap ansvar for at alle aktuelle saker behandles av styret og
innkaller til styremøte.
h) Kassereren skal ha den totale økonomiske oversikt over korets ressurser og sette opp
årsregnskap.
i) Styret sørger for at det blir skrevet referat fra styrets møter og sørger for at årsmelding blir
satt opp. Styret skal til enhver tid ha oversikt over korets medlemmer, både aktive og
permitterte.
j) Koret skal ha en kunstnerisk leder/dirigent som utnevnes av styret. Kunstnerisk
leder/dirigent blir innkalt til og deltar i styremøtene, med mindre han/hun må melde forfall
eller velger å fratre møtet i enkeltsaker. Kunstnerisk leder/dirigent har forslag- og talerett i
styret, men ikke stemmerett
Styret søker å oppnå konsensus i styret om sine vedtak men kan gjøre sine vedtak ved
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er det lederens stemme som blir utslagsgivende.
§ 6 VALGKOMITÉ
Styret fungerer som valgkomité.
§ 7 ØKONOMI
a) Korets økonomi er basert på medlemskontingenter fastsatt av årsmøtet og eventuelle
andre tilskudd til korets drift eller aktiviteter.
b) Foreningen kan drive annet inntektsgivende arbeid så lenge disse er i tråd med og støtter
opp under foreningens formål og interesser.
b) Styret skal sørge for betryggende forvaltning av korets midler.
c) Alle tillitsverv i Foreningen er ulønnet.
d) Dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsverv dekkes etter forhåndsavtale med styret.
e) Regnskapsåret følger kalenderåret.
f) Kasserer er ansvarlig for at det settes opp årsregnskap. Årsregnskapet revideres av en
valgt revisor. Revisorens rapport fremlegges på årsmøtet.
g) Kasserer, eller 2 av de andre styremedlemmer i fellesskap, har fullmakt til å foreta
utbetalinger fra Foreningens konti i tråd med vedtakene i styret.
§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøte, 20. juni 2011, og kan endres av årsmøtet med
kvalifisert (2/3) flertall.
Forslag til endringer i vedtektene skal meldes skriftlig som årsmøtesak innen frist for
innmelding av saker til årsmøtet og være begrunnet.
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§ 9 OPPLØSNING
Oppløsning av Foreningen kan vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst
2/3 flertall. Disponering av korets midler og eiendeler bestemmes i samme møte med
alminnelig flertall.
Vedtekter à jour pr 10.03.2013.
Revisjonshistorikk.
20.06.2011
10.03.2013

Vedtektene fastsatt av stiftelsesmøte.
§ 3.1 ÆRESMEDLEMSKAP tilføyet til vedtektene
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