
 

 

 

 

 
Stavanger Oratoriekor 

referat 2017-03, 16.03.2017 
    

 Dato 16.03.2017 kl 17.00  
 Deltakere 

  
Forfall 

Hanne Eik, Synnøve Vea, Harald Ebeltoft, May-Britt Stange,  
 
Timothy Miller og Clive Wilson  
 

 

 Sted:  Hjemme hos Hanne, Seehusensgt. 52 c  

 
Forslag til dagsorden: 
 

 

Sak nr. 
 

Sak 
 

Ansvar 

19/2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden styremøte 2017-03  
Godkjent  

 

20/2017 Godkjenning av referat fra styremøte 2017-02, 14.02.17 
Godkjent 

 

21/2017 Budsjett for 2017  
Budsjett vår semesteret/konsert: 
Dirigenthonorar 20 000 økes opp til 30 000 i budsjett vårkonsert. 
(T Miller får ikke fullt honorar grunnet at semesteret avsluttes etter konserten 10. mai). 
 
Bill.priser kr 200/150 for stud. Gratis inntil 15 år. Det er budsjettert med 250 solgte 
billetter, i alt kr 40 000. 
(Synnøve ønsker å gi bort billetter til  Sparekassens aldershjem iht søke støtte hos - 
Inge Stensland). 
 
Honorar ten Napel våren 2017, ca kr.10 000. 
 
Budsjett høstsemesteret/konsert.  
Synnøve har tatt utgangpkt i tildigere prosjekt med tilsvarende størrelse mht. til 
kostnader 
 
Ten Napel har stilt spørsmålet  om å få dekket reiseutgifter. 
Total utgift per øvelse vil være ca kr. 880. 
Følgende ble drøftet: 
- Forslag om å dekke kr 500 av reiseutgiftene per øvelse 
- Alternativt å dekke alt reise og gå ned på honorar 
- Eller totalt 25 000 per kvartal (så velger han selv hva som føres hvor). 
 

 
 

22/2017 Konserten 10. mai:  
Tittel, ”Britisk aften” 
Sted: Frue kirke 
Tdspunkt, kl. 19:00 
Pris, 200/150 (studenter) 
Markedsføring, Aftenbladet, ”Det skjer”, flyers (halvparten som billetter) og Facebook  
Praktiske forhold: Kortrapper og trapper på sidene  
Hanne sjekker om Frue kirke er ledig 
Det må sjekkes om klaveret må stemmes. 
Øk. støtte: 
Stavanger kommune  
Sparebanken Vest, Bergesen og I stensland 
Korforbundet – Danske Bank og Grieg foundation 
 
Øvingshelger: 

 
 
 
 
 
Clive? 
Harald 
 
Hanne 
 
Hanne 
Hanne 
Synnmøve 
May Britt 

http://stavangeroratoriekor.no/


Timothy M har bedt om øvingshelger i forkant av konserten 10. Mai. 
Styret foreslår følgende: 
 
Søndag 2.april 17:00 – 20:00 
 
Lørdag 6. mai 10 – 12.30 
Søndag 7. mai 17.30 – 20.30 
 

23/2017 Høstsemesteret: 
- Repertoar, forslag fra ten Napel: 

2 store Bach kantater – Ein’ feste Burg ist unser Gott (bwv 80)  og Herz und 
Mund und Tat und Leben (bwv 147) og eventuelt vi etter hvert føye til noe 
Händel. 

- Konsertdato, to konserter – 10. (fredag) og 12. (søndag) november (konferer 
med dirigent). Frue og Sandnes? 

- Styret foreslår å øve inn et repertoar til liten julekonsert onsdag 6. desember i 
Frue kirke 

- Semesterplan: Oppstart etter sommeren forslag 14. eller 21. august (konferer 
med dirigent). Det må avklares om ten Napel om han ønsker øvinsghelger 

 

 
 
 
 
 
 
Hanne 
 
 
Hanne 

24/2017 Langtidsplanlegging: Oversikt aktuelle korverk 
Clive:  koordinator for kunstneriskråd  

Clive? 
 

25/2017 Administrative forhold 
- fordeling oppgaver styret utsettes til nestemøte  
- melde endring friv.register  
- honorar/ reiseutgifter ten Napel se punkt 21/2017. 
- kontrakt: forslag til kontrakt ble delt ut på møtet. Hanne redigerer endringer i  

kontraktsforslaget samt at Hanne snakker med ten Napel iht beløp etc i 
kontrakten  

 

 
 
Hanne 
Hanne 
Hanne 

26/2017 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 
 

 

 

 


