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Koråret 2017 har vært et aktivt år. Koret har arrangert egen sommerkonsert på Rommen
Scene og deltatt på arrangementer i nærmiljøet, bl. a en felles G|GA-konsert med barne-og
ungdomskorene i bydelen. Videre har koret deltatt på Marianne Penthas egen julekonsert
«Mens viventer». Vi arrangerte "Kick off" med overnattingstur til Knattholmen rett etter
skolestart. Førjulstiden var en spesielt aktiv tid.

Stiiret
Styret har etter årsmøtet i mars i 2017 bestått av Annveig Ormøy Træthaug (leder), Gunn
Marit Øygarden (nestleder og materialforvalter), Saara Kerånen (web-ansvarlig), Torgeir
Ruden (kasserer), Siri Lund (sekretær) og Nina Økland (styremedlem). Tidligere leder, lda
Orby, var med som styremedlem fram til sommeren 2017. Sandra Sørholt og Pål Orby var
også med i en overgangsfase fram til vårkonserten 2O!7.

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.

Vlec le msta il

Koret hadde ved utgangen av 2076 69 medlemmer. Medlemstallet ligger nå stabilt rundt 65
medlemmer. Koret opplever fortsatt utskiftninger i forbindelse med nytt skoleår, men vi har
nå klart å beholde flere av de eldste koristene våre. Vi har fått flere nye medlemmer på 6.

trinn. Det er gledelig at det er attraktivt for de eldste å gå i koret og at de selv rekrutterer
klassevenner.

Økcncrni
Koret har hatt noen voksesmerter som har rammet økonomien. Flere medlemmer har
medført behov for å ha en assistent sammen med dirigenten. Det har medført en
ekstrautgift som ikke har matchet innektene fra økt medlemsta ll f ra 201,6. Koret har ikke
hatt inntekter fra !7 . mai-arrangement i 2017 . Overskuddet fra arrangementet i 2016 var
ment å vare i to år. Dette har vi brukt til ekstra assistent-utgifter. Det ble derfor fremmet et
forslag om økt medlemskontingent på ekstraordinært årsmøte i september 2017 og dette
ble vedtatt. Se regnskap og revisjonsberetning for mer informasjon.

Dirigent
Marianne Pentha er korets faste 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 gj6r for koret. Fra høsten 2Ot7 har vi ikke benyttet
assistent av hensyn til økonomien til koret.

U niformer
Koret har vokst og har klart seg akkurat med det vi har av caper. 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

fivelser
Vi har delt koret i fire grupper i forbindelse med øvelsene. l-. trinn øver en halvtime, 2.- 3.,
4.- 5. og 6. trinn øver i 45 minutter hver. Det er ikke lett å finne rett balanse itidspunkt og
varighet. Høsten 2017 var det en ekstra utfordring å finne Øvetider som stemte med når de
ulike trinnene sluttet på skolen og samtidig forsøke å la eleven e Øve i kronologisk rekkefølge
etter alder. Derfor lot vi4.-5.trinn få øve umiddelbart ved skoleslutt, mens de yngste måtte
vente til kl. 15.30. Dirigent Marianne uttrykte et ønske om at de yngste skulle få øve førstfør
de ble for slitne og at 4.-5. trinn skulle kunne øve noe sammen med 6. trinn, men øvetidene
gjorde dette umulig. Vi har hatt fortløpende evaluering av øvingstidene og landet på at det
ville bli nØdvendig å endre disse fra januar zAfi. Foresatte ble da bedt om å uttale seg om
de nye øvetidene f ør vi innførte dem.

Vår lC17
Korseminar 23. april
Vårens seminar gikk med til å øve inn dans og sang til vårkonserten. Styret sydde antrekk i

stil med Grand Prix-temaet. Seminaret startet og avsluttet med fellesøvelse for alle
koristene. Ellers var de delt i grupper som øvde på eget repertoar til konserten. Det ble
servert pizza til koristene.

Vårkonsert på Rommen scene -23. mai
Koret holdt en konsert på Rommen scene med tema Melodigrand prix. Styret sydde
kostymer. Vi leide inn profesjonelle musikere som akkompagnerte koret (bass, trommer,
piano). Barna fikk servert pizzafør forestilling siden de møtte rett etter skolen. 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.

Pr6vetog - 16. 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
Koret deltok ikke i arrangementet på skolen etter å ha gått itog i byen. Det var en vurdering
at foresatte skulle få lov å slippe å haste tilbake til skolen med tanke på at de samme
foresatte skal stå for L7.mai-arrangementet i 2018.

AKS-konsert 8. juni
Koret holdt tradisjonen tro en mini-konsert på AKS før sommerferien.

Parkkveld 13. juni
Koret deltok på Velforeningens parkkveld i Høybråtenparken mens regnet øste ned. Det var
tydelig å se at koristene storkoste seg på scenen.

Lions 100 års-jubileum, konsert Stovnerskogen sykehjem 17. juni



Skolekoret ble invitert til å synge på et utendørsarrangement på Stovnerskogen sykehjem i

forbindelse med Lions' 100-årsjubileum. Koristene stilte itilpasset ((sommeruniform» i

finvær og varme.

HØst 2017
FØrste skoledag på H6ybråten skole - 21. august
Tradisjonen tro sang koret for førsteklassingene 1-. skoledag. Dette er hyggelig, samtidig som

det rekrutterer mange nye medlemmer til koret. Marianne Pentha dirigerte.

Tur til Knattholmen 2.-3. september
I år som i fjor arrangerte vi en "Kick off"-turn til Knattholmen leirsted ved Sandefjord. Vi

ønsket alle medlemmer fra 2. klasse og oppover velkommen. I tillegg til styret var to
foresatte med som ansvarlige ledere. Fokus var å gjøre noe sosialt sammen, men i år
gjennomførte vi også korøvelse. Styremedlem Saara Kerånen hadde det musikalske
ansvaret. Dette var en veldig vellykket tur, og en tur vi i styret mener bidrar til samhold og
glede på tvers av aldersgrupper! Vi hadde avreise fra skolegården tidlig lørdag og var
hjemme igjen søndag ettermiddag. 33 barn deltok på turen. Vi hadde leid inn
klatreinstruktør også i år. Dette var svært populært. Ellers koste vi oss med krabbefiske og

utelek istrålende sol.

Korseminar - 15. oktober
HØstens seminar ble arrangert før FN-dagen og gikk dermed med til å øve inn repertoaret til
denne dagen. 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. Koristene
hadde med egen matpakke.

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. Nytt for FN-dagen i år var at koret
øvde inn to felles sanger med Stovner skolekor. Koret sang "Stopp, ikke mobb" alene, samt
"Barn av regnbuen"og <<Noe som er nå>> med Stovner skolekor. Korene møttes først i Stovner
kirke for felles øvelse og gikk deretter samlet til Fossum kirke.

Hjertefred allehelgensdag
Koret har tradisjon for å delta på Hjertefred. For de som savnet dette arrangernentet i høst,

skyldtes det at Hjertefred Groruddalen ble avlyst i 2017.

Jubileumskonsert med Høybråten sangforening LZ.LL.L7

Koret ble invitert til å synge på jubileumskonsert for Høybråten sangforening i Stovner kirke.
Koret deltok iførste del av konserten og kunne gå hjem i pausen.

Julemesse i Høybråten kirke - 18. november
Skolekoret deltok med egen minikonsert under julemessen i kirken. De holdt en konsert på

rundt 30 minutter for fullsatt kirke. Dette var en fin øvelse i julerepertoaret og en hyggelig
«erstatning» for at koret ikke fikk sin tradisjonelle julekonsert i kirken på grunn av

gigakosnerten. Det var spesielt hyggelig at så mange foresatte og besteforeldre møtte opp.



Julegrantenning - 3. desember
Koret deltok også i år på julegrantenningen i Høybråtenparken. Koret sang 3 sanger.
Koristene fi kk godteposer.

GIGA-julekonsert i Stovner kirke - 5. desember
lstedenfor den tradisjonelle julekonserten vår i Høybråten kirke, takket vi ja til invitasjon om
en felles storkonsert med barne- og ungdomskorene i bydelen i regi av Høybråten, Fossum

og Stovner menighet. Der deltok Høybråten skolekor, Stovner skoler og Groruddalen Soul
Childen. Roar Berg akkompagnerte oB arrangerte konserten Koristene fikk servert pØlser før
konserten.

Konsert med Marianne Pentha og ØWind Boye i Grorud kirke 10. desember
Marianne inviterte koret til å deJta på tre sanger under hennes julekonsert «Mens vi
venter». lnvitasjonen kom kort tid i forveien og det var med stor glede vi så at mange likevel
tok seg tid til å delta på denne vakre konserten i en travel førjulstid. Koret bidro til å skape
stemning, og vi håper dette kan bli en tradisjon.

Julekonsert for AKS 14. desember
AKS kontaktet styret i november og lurte om de kunne håpe på å få besøk av koret slik de
har som tradisjon. Vi la konserten til en torsdag under ordinær Øvetid. Det var fantastisk
godt oppmøte blant koristene.

Julaften
Koret deltok med sang på julegudstjenesten i Høybråten kirke kl. 13.00. 21 korister sang for
fullsatt kirke. Roar Berg akkompagnerte. Siden de fleste i styret var bortreist, fikk vi
uvurderlig og god hjelp fra flere foresatte.

Oppsummering
2017 har vært et flott kor-år med mye aktivitet. Vi har tatt vare på mange tradisjonelle
aktiviteter og innført noen nye som kanskje kan bli en tradisjon. Koret har gjennomført 15

små og store konserter, to seminarer og en kortur. Koret følger skoleruta og har dermed
opphold i skoleferiene, ellers har vi hatt Øvelse fra rett over nyttår og fram tfljul.

I år har vi lykkes med å beholde mange av koristene våre. Svært få har sluttet. Vi har også
klart å rekruttere nye og tidligere korister, spesielt på 6. trinn. Vi har nå store grupper fra
både 2., 3., 4og 6. trinn

Vi tror at den dyktige dirigenten vår, kortur og utdeling av flyers til alle skolens elever har
vært med på å både rekruttere flere og å beholde de vi allerede har med i koret vårt. Vi

kjenner samtidig på utfordringen med å organisere øveJser i passe store grupper og å skulle
balansere dette med å gi et tilbud innenfor AKS-tiden/ettermiddagstid før ungene skal

videre på andre aktiviteter.
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