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Bestyrelsesmøde i Musica Viva den 21.06 2022 

Til stede: 

Signe, Zakarias, Kirsten, Anders og Anne 

Afbud:  

Preben 

Referent: 

Anne  

Dagsorden:  

1. Meddelelser: 

Peer har videresendt en invitation fra Københavns Korfestival, der afholder korfestival i 

Koncertkirken, Blågårds Plads 6a, København N, den 7. 8. 9. 10. marts 2023. 

Vi vil sige ja tak til at deltage tirsdag den 7. marts 2023. Vi vil benytte satser, vi allerede har indøvet. 

Signe tilmelder os. 

Signe udfærdiger et sommerbrev til koret. 

 

2. Evaluering af den forgangne sæson: 

I efteråret, da koret skulle samles, var det ikke alle, der mødte op. Derfor var det svært at være 

fuldtallige. 

Vi sang tre-stemmige satser, fordi der ikke var så mange herrer, og generelt havde vi ikke rigtigt det 

store overskud til at synge et mere blandet repertoire. Det vigtige var blandt andet, at vi skulle 

mærke glæden ved at synge i kor. 

I foråret havde vi mange sopraner, mange alter, en god basgruppe, men få tenorer.  

Evt. skal vi gå tilbage til trestemmig musik. Samtidig skal vi overveje, hvor svær musikken skal være, 

og om der skal være lidt færre svære satser i repertoiret. Det viste sig, at nogle satser i repertoiret 

var lige på kanten af vores formåen. 

 

3. Evaluering af Visionssamtale:  

Ikke alle er tilfredse med disciplinen i koret, og det er selvfølgelig vigtigt, at alle synes, at det er rart 

at være der. 

Vi har taget de enkelte emner op – og det har været positivt, men der er nødt til at være 

kompromisser. 

Det er derfor vigtigt at pointere, at hvis der er noget, man gerne vil have drøftet, så er det bare at 

skrive til bestyrelsen. 

 

4. Planlægning af næste sæson:  

a) Kalender: 

b) Ideer til repertoire: 

a) 

Vi starter tirsdag den 23. august og har bestyrelsesmøde kl. 18 samme dag.  

Generalforsamling er den 20. september.  

Uge 42: 17.10.22 – 23.10.22 er efterårsferie, og derfor er der ingen kor-øvegang. 

Vi tænker at kunne vi afholde en julekoncert i Haraldskirken i Søborg sammen med Anders’ kone 

Bodils fløjte-ensamble med deres repertoire – vores og et fælles nummer. 
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Juleafslutning er tirsdag den 13. december. 

Start efter jul er tirsdag den 3. januar. 

Som noget nyt planlægger vi en vinterkoncert den 24. januar af en times varighed. 

Uge 7: mandag den 13.02.23 – søndag den 19.02.23 er vinterferie, og derfor er der ingen kor-

øvegang. 

7. marts er der korfestival, hvor vi forventer at bruge tekster fra det repertoire, vi arbejder med i 

forvejen. 

b) 

Vi regner med et valg, der er knap så ambitiøst, som forårsrepertoiret, dog med enkelte svære 

satser.  

Repertoireudvalget holder om muligt møde i juli. Det ville være perfekt at have sæsonens program 

fastsat inden korstart. 

 

5. Opdatering af korets scrapbog/hjemmeside/Google-drev: 

Anders har ryddet op i skabet i Den Hvide Sal. 

Anders og Finn vil sammensætte en scrapbog over korets historie på baggrund af det materiale, der 

allerede findes. 

Finn vil gerne fortætte med at holde MV’s hjemmeside opdateret. 

Anders passer og opdaterer Google-drevet, blandt andet så alle de satser, koret har sunget, ligger 

på drevet i nummerorden.  

 

6. Krakow:  

Vi foreslår, at turen til Krakow bliver udsat til flygtningesituationen i Krakow og forholdene i 

Ukraine lysner. 

 

7. Nye kormedlemmer/foresyngning m.m.: 

Vi har en ulige kønsfordeling i koret, hvilket gør, at vi kan stille nogle større krav til sopran- og 

altgruppen. 

Nogle fra koret mangler optagelsesprøve/foresyngning. Derfor er der foresyngning den 30. august 

og den 06. september inden korprøver. 

Zakarias tilbyder, at de enkelte stemmegrupper i pauserne kan få optaget deres stemme med 

Zakarias på klaver. Vi kan indbyrdes aftale, hvem der vil sørge for at få optaget repertoiret og 

videresende det til egen stemmegruppe. 

Vi skal have forfattet et velkomstbrev, hvor der blandt andet skal stå noget om, at det ikke er 

nødvendigt at kunne synge efter noder, for at kunne være med i koret, men at vi forventer, at man 

kan synge rent. Kirsten og Signe skriver et udkast. 

  

8. Eventuelt: 

Zakarias har købt et sammenklappeligt nodestativ, der kan være i vores skab i Den Hvide Sal. 


