Årsberetning HSKOR 2016
Koråret 2016 har vært et aktivt år. Koret har arrangert egen sommerkonsert på Rommen
Scene og egne julekonserter i Høybråten kirke. Høybråten skolekor sto for 17. maiarrangementet på Høybråten skole, et stort arrangement som krever mange engasjerte
foreldre. Vi arrangerte ”Kick off” med overnattingnstur til Knattholmen rett etter skolestart.
I tillegg har koret deltatt på flere konserter og arrangementer i nærmiljøet.

Styret
Styret har i 2016 bestått av Ida Orby (leder), Sandra Sørholt (nestleder), Pål Orby (webansvarlig), Torgeir Ruden (kasserer), Gunn Marit Øygarden (materialforvalter), Siri Lund
(sekretær) og Nina Økland (styremedlem). Tidligere leder, Sigrun Benbow, var med som
styremedlem fram til sommeren 2016. Anne Helene Barlund, Trude Tangen Fjeld og Monica
Stenerud var også med i en overgangsfase fram til februar 2016.
Styret har regelmessige styremøter. Dirigenten deltar også på de styremøter der det er
aktuelt. Styret har fokus på å gjøre det beste for koristene. Vi ønsker at alle skal oppleve
sangglede og sosialt samhold. Vi er avhengige av god dialog med foreldre og
tilbakemeldinger på om koristene deltar på de forskjellige arrangementene.

Medlemstall
Koret hadde ved utgangen av 2015 ca 60 medlemmer. Dette medlemstallet sank ytterligere
mot skoleslutt juni 2016, men fra høsten 2016 har vi hatt en fin oppgang igjen.
Medlemstallet ligger nå stabilt rundt 70 medlemmer (69 ved inngangen av 2017). Koret
opplever fortsatt utskiftninger i forbindelse med nytt skoleår, men vi har nå klart å beholde
flere av de eldste koristene våre. For første gang på flere år har vi nå korister helt opp til 7.
klasse, samtidig som om vi har hatt en økning av medlemmer på 5. trinn.

Økonomi
Koret har god økonomi. Overskuddet for 2016 var 49 509,36 kr. Dette overskuddet skyldes
først og fremst 17. mai-arrangementet som koret har ansvar for hvert andre år. Dette
overskuddet er ment brukt over to år. Se regnskap og revisjonsberetning for mer
informasjon.

Dirigent
Tori Skrede var dirigent fram til juni 2016. I august startet Marianne Pentha opp som vår nye
dirigent. Mot slutten av 2016 fikk hun med seg Per Erik Tørfoss som assistent. Det er
dirigenten som setter repertoaret for koret. Styret er veldig fornøyd med den jobben
Marianne gjør for koret.

Uniformer
Koret har vokst, og vi gikk til innkjøp av 15 nye skjørt i høst. Caper har vi per nå akkurat nok
av, men vi prøver å få inn utestående fra korister som har sluttet. Noen av capene er preget
av slitasje, og vi har derfor behov for å bestille noen nye. Vi må påpeke at uniformene SKAL
leveres tilbake så raskt som mulig etter at en korist har sluttet i koret. Caper er dyre i innkjøp

og det er lang bestillingstid. Kjenner du noen som har vært med i koret og som fortsatt sitter
med en uniform, er det bare å sende oss en mail på kontakt@hskor.no

Øvelser
Vi har delt koret i fire grupper i forbindelse med øvelsene. 1. klasse øver en halv time, 2.- 3.
klasse og 4.- 5. klasse øver i 45 minutter, mens de eldste, 7. klassingene våre, øver en halv
time. Det er ikke lett å finne rett balanse i tidspunkt og varighet, i år var det en ekstra
utfordring at 7. klasse sluttet til ulik tid. Vi fikk det ikke til å gå opp at de øvde sammen med
4.- 5. klasse. Vi har fortløpende evaluering av øvingstidene.

Vår 2016
Filmkveld – 11. mars
Vi arrangerte filmkveld i amfiet på Høybråten skole. Koristene så musikalen Annie på
storskjerm og koste seg med saft, snacks og smågodt. Et vellykket arrangement!
Konsert med Økern Damekor i Grorud samfunnshus – 17. april
Vi ble invitert av Økern Damekor til å gjøre en konsert sammen med den og Grünerløkka
Mannskor. Koret sang seks sanger hentet fra repertoaret som øves inn til vårkonserten.
Prøvetog – 13. mai
Tradisjonen tro stilte HSKOR med egen fane under skolens prøvetog. Ved Stovnerskogen
sykehjem holdt vi en minikonsert til glede for beboerne. To fra styret gikk sammen med
koret.
17. mai
Det var koret som sto som ansvarlig for arrangementet etter barnetoget på Høybråten skole.
17. mai-arrangementet er et stort arrangement som krever mye planlegging av styret i
forkant og stor dugnadsinnsats av foreldrene hele 17. mai, delvis også 16. mai. Selv med litt
hjelp fra Høybråten skoles strykeorkester, var vi akkurat på grensen i forhold til antall
voksne. Noen familier stilte opp med to voksne der det var behov for det. Dermed klarte vi å
gjennomføre et flott arrangement for store og små på Høybråten. Vi i styret har
dokumentert arbeidet både når det gjelder planlegging og gjennomføring, slik at det
forhåpentligvis blir enklere ved neste arrangement.
Koret deltok på begge arrangementene i skolegården, både før og etter barnetoget.
Koristene fikk lekebilletter av koret som takk for innsatsen på nasjonaldagen.
Ekstraøvelse og sosialt samvær – 1. juni
Vi gjennomførte to utvidede øvelser i forkant av 17. mai og sommerkonserten. Koristene
møtte til vanlig tid og øvelsene ble avsluttet 18.00. Koristene fikk servert mat.
I forbindelse med henting etter den siste ekstraøvelsen, inviterte styret korister, foreldre og
søsken til sosialt samvær i skolegården. Vi ønsket å takke foreldrene for dugnadsinnsatsen i
forbindelse med 17. mai. Det ble grillet pølser og servert drikke. Vi hadde igjen både godteri
og premier etter 17. mai, og barna fikk godteposer og lodd til loddtrekning der alle koristene
fikk en premie.

Minikonsert på HSIL-dagen – 4. juni
De koristene som hadde mulighet, ble med på en liten minikonsert i forbindelse med HSILs
store jubileumsmarkering. Det ble sunget et utvalg av sanger fra konsertrepertoaret. Sigrun
Benbow vikarierte som dirigent.
Sommerkonsert – 7. juni
Som i fjor leide koret Rommen Scene med lyd og lys for vår-/sommerkonserten. Tittelen
”Alle ønsker at de var en katt” bla valgt siden repertoaret besto av ”katte”-sanger fra bl.
musikalen Cats og filmen Aristokattene. Nytt av året var at koristene øvde inn litt dans og
bevegelse til flere av sangene. Vi fikk hjelp av Merete Greenway, mor til en av koristene
våre, til dette. Roar Berg ble leid inn for å akkompagnere koret, med seg hadde han to unge
musikere fra Høybråten.

Høst 2016
Første skoledag på Høybråten skole – 22. august
Tradisjonen tro sang koret for førsteklassingene 1. skoledag. Dette er hyggelig, samtidig som
det rekrutterer mange nye medlemmer til koret. Sigrun Benbow vikarierte som dirigent,
Marianne Pentha var innom og hilste på i forbindelse med øving.
Tur til Knattholmen
Nytt av året var ”Kick off”-turen til Knattholmen leirsted ved Sandefjord. Vi ønsket alle
medlemmer fra 2. klasse og oppover velkommen, også de som hadde bestemt seg for å
slutte i koret. Styret var med som ansvarlige. Fokus var å gjøre noe sosialt sammen utover
korøvelser og konserter/arrangementer. Dette var en veldig vellykket tur, og en tur vi i styret
mener kan bli en fin årlig tradisjon! Vi hadde avreise fra skolegården tidlig lørdag og var
hjemme igjen søndag ettermiddag. 34 barn deltok på turen. Lørdag hadde vi leid
klatreinstruktør, ellers koste vi oss med natursti, quiz, krabbefiske og mange andre
uteaktiviteter.
FN-dagen – 24. oktober, Stovner bydel
Koret var igjen invitert for å markere FN-dagen i Stovner bydel sammen med mange andre
lokale artister. Arrangementet fant sted i Fossum kirke. Koret sang ”Stopp, ikke mobb” og
”Barn av regnbuen”, samt at de deltok sammen med Åsmund Gylder på hans ”En
Frelsessang”. Kanskje blir også sang- og videoinnspilling av denne sangen i løpet av vinteren
2017. Siden konserten startet kl. 19.00, valgte vi å ta med oss koristene fra 2. klasse og
oppover.
Hjertefred
Vi ble også i år invitert til å delta på Hjertefred-arrangementet til Lions Club Oslo-Maud.
Arrangementet var i år flyttet til Bjerkedalen Park, et åpnere område med bedre oversikt. Vi
valgte derfor å åpne for at alle koristene våre kunne delta, også 1. klassingene.
Korseminar – 20. november
Høstens seminar ble arrangert to uker før julekonserten og gikk med til å øve inn
julerepertoaret. Seminaret startet og avsluttet med fellesøvelse for alle koristene. Ellers var

de delt i grupper som øvde på eget repertoar. Uniformene ble samlet inn og omorganisert
slik at alle koristene fikk skjørt og cape som passet. Nye korister fikk utdelt uniform.
Julegrantenning – 27. november
Koret deltok også i år på julegrantenningen i Høybråtenparken. Koret sang egne sanger,
samt deltok på en sang sammen med Guri Schanke. Som takk for at vi stiller opp på
Velforeningens arrangementer, fikk koret en gave pålydende 5000,- Koristene fikk
godteposer.
Julekonsert – 4. desember
Også i år arrangerte vi julekonsert i Høybråten kirke. Roar Berg stilte opp som pianist både
på en øvelse i forkant og i kirken. Koret har et godt samarbeid med Roar! Vi gjennomførte to
konserter. Koristene fikk servert pizza mellom konsertene. Nytt av året var muligheten for å
forhåndskjøp av billetter. Dette fungerte fint og sparte styret for mye jobb i forbindelse med
billettsalg av forhåndsbestilte billetter og billetter ved inngang.
Julaften
Koret deltok med sang på julegudstjenesten kl. 13.00 og sang for fullsatt kirke. Roar Berg
spilte.
Oppsummering
2016 har vært et flott korår med mye aktivitet. Vi har tatt vare på mange tradisjonelle
aktiviteter og innført nye som kanskje kan bli en tradisjon. Koret har gjennomført 12 små og
store konserter, to seminarer, en kortur og to kvelder med sosialt samvær i fokus. Koret
følger skoleruta og har dermed opphold i skoleferiene, ellers har vi hatt øvelse fra rett over
nyttår og fram til jul.
I år har vi lykkes med å beholde koristene våre. Svært få har sluttet, og i tillegg til mange nye
korister fra 1. klasse, har vi også klart å rekruttere nye og tidligere korister fra 2., 3. og 5.
klasse. Vi har nå store grupper fra både 1., 2., 3., og 5., trinn. Vi har også for første gang på
flere år korister fra 7. trinn som fortsatt deltar.
Vi tror at ny dirigent, kortur, utdeling av flyers til alle skolens elever, samt sosiale
arrangement har vært med på å både rekruttere flere og å beholde de vi allerede har med i
koret vårt. Koret har fått en ny giv.

