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Til deltagende kor «Fly til månen, fly» 

Bergen 15.04.2015 

Nå nærmer det seg konserthelg med stormskritt. Jeg beklager at dere ikke har fått dette 

informasjonsskrivet tidligere. Det skyldes sykdom. Jeg forsøker her å få med meg mest mulig 

informasjon, men ta kontakt dersom du lurer på noe. 

Timeplan 

Fredag 

17-20 Prøver i Stavanger katedralskole, Bjergsted. Dette er like ved Stavanger konserthus. Denne 

prøven er med pianist. Bandet kommer lørdag. 

Lørdag (veiledende) 

Alt i Stavanger konserthus, Kuppelhallen 

10-13 Prøver med band 

13-14 Lunchpause 

(13.30-14 solistprøve) 

14-15 Generalprøve 

15-15.30 Eventuelle justeringer 

15.30-16.30 pause 

16.30 oppmøte backstage 

17.00 Konsert 

Ca 18.00 Ferdig 

 

Enkel bevertning 

Frukt og saft vil være tilgjengelig i pausene, men deltakerne må selv sørge for nødvendig 

mat/matpakke. 

 

Hvem deltar? 

Hommersåk skolekor 

Iglemyr skolekor 

Kampen skolekor 

Nattergalen 

Randaberg kulturskolekor 

Sola kulturskolekor 

Stavanger kulturskoles aspirantkor 

Stavanger kulturskoles juniorkor 

Stord kulturskulekor, Aspane 

Sviland skolekor 

Våland aspirant- og skolekor 

 

Totalt ca 180 sangere. Gi beskjed om dere har endring i antall sangere. 

Dirigent for prosjektet er Rikke Lina Matthiesen 
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Bekledning 

Til konserten ber vi om at koristene har en mørk underdel + ensfarget overdel. Overdelen kan dere 

ha i valgfri farge men gjerne en sterk farge! Dersom dere ønsker å bruke deres egen 

korgenser/korantrekk er det også helt greit. 

 

Musikken 

Viser her til tidligere utsendt informasjon om fordeling av sanger, men et ønske helt på tampen: På 

sangen «Yess, sør» er det er fint om vi får til flerstemmigheten på Oooo-ingen takt 44-51 og 69-76. 

Gjør dette hvis dere har kapasitet til å få det til (videreformidles til dirigenten). 

 

Betaling 

Jeg sender faktura til korene for egenandel på kr 300 per påmeldt deltaker i løpet av uken. 

 

Voksne 

Husk at alle kor skal stille med minst en voksen per ti deltakere. Disse har selv ansvar for oppfølging 

av sine egne korister. De voksne kan bli tildelt oppgaver ved behov.  

 

Konserten 

Konserten er i Stavanger konserthus, Kuppelhallen lørdag 25.april kl. 17.00. Billetter er tilgjengelig via 

stavanger-konserthus.no. Det er mulig å kjøpe billetter i konserthuset samme dag, men det er en 

fordel å kjøpe på forhånd for å sikre deg gode plasser. Hjelp oss å invitere familie, venner og bekjente 

til konserten. Det blir en flott musikalsk opplevelse for både publikum og deltakere! Koret får en 

gratisbillett per ti deltakere som det disponerer som det vil. 

 

Kontakt 

Ta kontakt på vest@ungikor.com hvis du lurer på noe. I forbindelse med arrangementet er 

undertegnede tilgjengelig på tlf. 47267293 

 

Jeg gleder meg til å møte dere alle og ser fram til en fantastisk musikalsk opplevelse! 

 

Mvh 

 

Marius Dale Romslo 

Daglig leder Ung i Kor - Vest 
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