Årsmelding for Hil-koret, 2021

Antall kormedlemmer:

01.01 2022: 43

Dirigent:
Yuliya Khozina
Pianist og hjelpedirigent: Barbro Mortveit
Styret:
Formann: Peder Svein Grønås. Nestformann: Kjersti Bærøy(Som også har overtatt
fraværsregistreringen) Sekretær: Kari Maurseth. Kasserer: Gunhild Haukeland. Styremedlem: Kjersti
Lie.
Kari Inger Sivertsen holder ut som loddselger i nok en periode.
Styremøter: Det har vært unntakstilstand dette året pga. koronaregler og en stadig oppblomstring av
koronasmitte i landet. Vi rakk likevel å avholde 5 «fysiske» styremøter, og har ellers kommunisert
godt via Mail og mobil når viktige saker dukket opp.

Aktiviteter:
Den vedvarende koronasituasjonen gjorde at 17.maifeiringen i byen ble avlyst for andre gang. Vi
skulle vært årets 17.maikor, men det utsettes til byen endelig kan feire nasjonaldagen normalt igjen.
Sangerstevnet ble også avlyst.
Vi har prøvd, så sant det har vært mulig, å holde hjulene i gang ved å dele informasjon med
kormedlemmene via mail, og har ellers slått til med stemmeøvelser i korte økter da det ble åpnet
opp for det. På vårparten hadde vi noen uteøvelser i Haraldvang med hele koret.
16. Juni skulle vi møtes til sommeravslutning på kaien hos Marit og Tor David Birk, men det ble meldt
så sterk vind at vi måtte ta festen inne i Deep Oceanlokalene våre i stedet. Det ble en trivelig fest,
men med strenge avstandsregler mellom bordene fortsatt.
Oppstarten til høsten ble utsatt, men vi gjennomførte øvelser med to og to stemmegrupper om
gangen i en periode. Det ble åpnet opp for fellessamlinger igjen senhøstes, og vi bestemte oss da for
å innby til førjulskonsert i Udland kirke den 14. november.
Det ble en vellykket konsert med ganske godt oppmøte. Yuliya, Almas og Hristina, gjestepianist,
deltok med nydelig sang, fiolin og klassiske pianostykker. Koret sang kjente sanger fra gammelt
repertoar og avsluttet med julesanger. Vi fikk mye skryt for god regi og flott kvalitet på konserten.
Bjarne Sollie- Eriksen var konferansier og ledet det hele på en glimrende måte.
28. november ble det også, tradisjonen tro, adventskonsert i Rossabø kirke sammen med
Frelsesarmeen og Haugesund Janitsjarorkester.
8. desember kunne vi samles igjen til trivelig julefest i Deep Ocean-lokalene våre. - også da med god
avstand mellom oss.

Haugesund 24.02. 22
Sekretær
Kari Maurseth
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