Årsmelding for HIL-koret 2018.
Antall kormedlemmer: Den 31/12 2017 hadde koret 35 medlemmer. Unni Urrang og
Torleif Knutsen døde begge tidlig på året i 2018, to kjære sangervenner og
fantastiske mennesker som blir husket med vemod.
Koret har hatt en betydelig økning i antall medlemmer det siste året, og teller nå 43
medlemmer.
Dirigent: Yuliya Khozina kom inn som ny dirigent høsten 2017, med en prøvetid på 4
måneder. Hun er nå fast tilsatt på kontrakt. Vi føler oss heldige som har fått Julia til
dirigent og håper vi får beholde henne.
Vi er også heldige som får bruke Barbro Mortveit til vikar og hjelpedirigent.
Styre: Styret har bestått av Turid Andersen, leder, Kjell Nesheim, kasserer, Annbjørg
Aase-Nesheim sekretær, samt styremedlemmer Inger Karin Soland og Kari Inger
Sivertsen. Alle i styret har sine faste oppgaver.
Årsmøtet i 2018 ble avholdt den 21. februar.
Styremøter: Styret har hatt 3 styremøter og har ellers jevnlig kontakt på telefon og
e-mail. 2 fra styret møtte på Korforbundets årsmøte.
Aktiviteter: Vårhalvårets store sangerbegivenhet var landssangerstevnet i Stavanger
8. -10. juni. Vi hadde flere sangeroppdrag og klarte oss bra. Mange fikk med seg
andres konserter, bl.a. Sigvart Dagsland. Kjekke dager, bortsett fra lunchen som
forsvant, men som vi heldigvis fikk tilbakebetalt.
Sommeravslutningen hos Gro ble prikken over i-en før vi tok ferie. For et sted ! Og
for en flott sommerfest!
Høsten ble preget av iherdig øving fram mot konserten i Skåre kulturkirke søndag 28.
oktober. Sammen med Julia som solist, Almas på fiolin, Trond Sandnes på piano og
Anne Elisabeth Ludvigsen på gitar ble dette en fin konsertopplevelse, - om vi skal
tolke de mange positive tilbakemeldingene.
I år som tidligere år deltok vi på Frelsesarmeens adventskonsert i Rossabøkirken.
Julebordet den 12. desember ble et flott arrangement der folk nærmest sto i kø for å
få opp stemningen og humøret. All ære til arrangementkomiteen.
Ellers må vi si det var en ære å få synge i Turids mors 100 års dag på Risøy.
Å synge julesanger utenfor HIL-huset 2. juledag er blitt en tradisjon.
Koret har hatt 29 øvelser i 2018, inkludert seminar 10. oktober og ekstraøving dagen
før konserten.
31. Desember 2019
Annbjørg Aase-Nesheim

