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Bestyrelsesmøde i Musica Viva vía ZOOM den 14.12.2021 kl. 19:30-20:10 

Til stede: 

Signe, Zakarias, Kirsten, Anders og Anne 

Afbud:  

Preben 

Referent: 

Anne  

Dagsorden: 

1. Næste sæson:  

Koret starter d. 11. januar 2022, og vi vil tilbyde en åben korprøve d. 18. januar. Her skal fokus være 

på tenorer og basser.  

Vi sigter mod at holde et par forårskoncerter med et enslydende program. 

 

Zakarias vil gerne have et møde med repertoireudvalget: Karen, Marianne, Ellen; Susanne, Signe og 

Zakarias. 

 

Vi starter med 4-stemmige satser, og håber på, at vi i januar får herrer ind i koret.  

Basgruppen fungerer godt, men tenorgruppen er meget lille. 

En nødløsning kan være at sætte alter, evt. Ellen og Signe, i tenorgruppen. 

 

Kirsten foreslog, at vi måske kunne synge satser med 1. og 2. sopraner, nu soprangruppen er så 

stor. 

Nogle alter skal til foresyngning igen.  

 

2. Ambitionsniveau:  

Der er noget fravær i koret, og det kan der være mange forskellige (gode) grunde til, men rigtig 

mange er mødestabile.  

Bestyrelsen vil gerne have en snak med koret om, hvad det vil sige at arbejde med et kor, fx at øve 

sig, hvis man er væk.  

Hvis de enkelte stemmegrupper fortsat optager sangene, når vi øver, og efterfølgende deler disse 

optagelser med egen stemmegruppe, øger det chancen for at kunne forberede sig til øveaftenerne. 

Bestyrelsen forventer at udarbejde en form for ”Retningslinje”-papir; og vi har selvfølgelig altid in 

mente, at det er vigtigt, at vi også har det sjovt og hyggeligt i koret.  

 

3. Krakow:  

Anders og Maria har givet et gennemarbejdet forslag til bestyrelsen om muligheden for en 

koncerttur til Krakow i Polen i september måned 2022.  

Vi blev i bestyrelsen enige om at tage et ZOOM-møde om muligheden for at synge i Krakow. 

 

4. Nytårsbrev: 

Signe sender et nytårsbrev til koret. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle  

ønsker bestyrelsen 


