Stavanger Oratoriekor
Refefat styremøte - 2017-07, 09.10.2017
Dato
Deltakere
Forfall
Sted:
Sak nr.

09.10.2017 kl 18.00
Clive Wilson, Hanne Eik, Harald Ebeltoft, May-Britt Stange, Goos ten
Napel
Synnøve Vea
Frue kirke

Sak

52/2017

Godkjenning av innkalling og dagsorden styremøte 2017-07
Godkjent

53/2017

Godkjenning av referat fra styremøte 2017-06, 11.09.17
Godkjent

54/2017

Konsert november
Det er behov for ekstraøvelser og Goos finner dato. Mail blir sendt til
kormedlemmene tirsdag 10.

Ansvar

Goos/
Hanne

Det tar tid å øve inn og Goos kom med forslag om at enkelt stemmer kommer 30 min
før øvesle (18:30) frem til konsert i november. Sopran starter 16. oktober deretter
tenor/bass og så alt.
Status solister
Olle Holmgren, bass har kontaktet Hanne. Andre bass-forslag er Sindre Øgaard og
Jakup Adam N.
Espen Solsbakk, tenor?
Elin Aase, alt er bekreftet.
Ingen kandidater per i dag til sopran. Hanne kontakter OK Sundlisæter for evt. tips.
Forslag: Sigrid Vetlesæter Bøe, Rikke L Sorell Mathisen
Honorar: kr 5000
Solister bør være avklart i løpet av uken

Goos

Hanne

Markedsføring, plakater,
Torill ønsker litt betaling for å lage plakat. Kostnad ca kr 1000. Godkjent. Oppheng
senest 1.11.

Hanne

Program til publikum
Goos lager programmet og sender til May Britt som printer.

Goos
May Britt

Billettpris: kr 230. Harald sjekker med Synnøve om mulighet for VIPPS

Harald

Orgel – hente/bringe.
Det er ikke mulighet for å låne flyttbart orgel. Forslag fra Goos om Gishlaen kan spille
(cemablo)

Goos

Tidspunkt for øvinger konserthelg:
Fredag 17. nov: 18-21 øvelse
Lørdag 18. nov: 13:00 – 16:30 øvelse, m solister og orkester
Søndag 19. nov: Generalprøve fra kl 15.00, konsertstart kl 18:00

55/2017

Konsert januar – Juleoratoriet nyttårskantene.
Konsertdatoer ble drøftet. Konserten kommer tett på novemberprosjektet. Det blir kort
tid fra november til januar til å øve og organisere konsertene. Det ble drøftet eventuelt
å redusere antall satser.
Forslag fra Goos om å kutte denne konserten og heller øve inn en pasjonskonsert,
”Stabat Mater” av Joseph Haydn, med konsertdatoer en eller to helger før
palmesøndag (11. mars- eller 18. mars-helgen).
Styret godkjente endringen, dvs. juleoratoriet ut, Stabat Mater inn. Koret blir infomert
om endringen på kveldens øvelse.

56/2017

Eventuelt
Langtidsplan prosjekter vil bli drøftet på kommende styremøte.

