Årsmelding 2004
Årsmøte
Årsmøtet i Porsangerne ble avholdt 29. januar 2004. Etter årsmøtet var det pizza på Siste
Rein.
Følgende verv ble vedtatt på årsmøtet:
Ingrid Golten
Leder
Mary-Ann Jessen Eilertsen
Kasserer
Ingrid Mikkelsen
Sekretær
Jan Asbjørn Hanssen
Styremedlem
Cath Bodil Bø
Styremedlem

Til 2006
Til 2005
Til 2006
Til 2005
Til 2006

Øvrige verv:
Bente Olsen
Kjell Johansen

Til 2005
Til 2006

Notearkivar
Revisor

Valgkomite, til 2005:
Leder Jan Aril Paulsen, medlem Barbro Bjørkli Johansen, medlem Kirsti Karina Rystad
Noteutvalg, til 2005:
Jurij Kotkovitch (dirigent), Ingrid Golten, Ingrid Mikkelsen, Jan Asbjørn Hanssen
Stemmegruppeledere, alle til 2005:
Bente Olsen - Sopran
Unn Martinsen - Alt
Kjell Johansen - Tenor/Bass
Aktivitet
Årsplanen er fulgt etter intensjonen og er endret underveis ut fra nye aktiviteter og
invitasjoner. Planlagt kurs i sangteknikk ble utsatt til 2005.
Korets aktiviteter i 2004 har vært som følger: Se aktiviteter 2004.
Medlemmer
Koret hadde 20 betalende medlemmer 1. halvår og 21 betalende medlemmer 2. halvår 2004. I
tillegg har noen nye vært innom, men sluttet igjen. Koret forsøker å rekruttere flere menn,
men vi har dessverre bare 4 mannsstemmer. Stemninga har vært god og oppmøtet ganske
stabilt. Dette varierer med repertoaret som øves inn.
Styrets virksomhet
Styret har hatt 8 møter i løpet av året. Det er avholdt ca 8 informasjonsmøter i forbindelse
med korøvelsene, og til sammen er det behandlet 30 saker.
Korets økonomi
I 2004 har koret levd godt på inntekter fra stevnet 2003. Uten dette hadde underskuddet blitt
stort, da koret har større utgifter enn inntekter. Vi kan ikke fortsette med dagens driftsform
dersom vi ikke finner nye inntektskilder. Det er kutt i voksenopplæringsmidler og mindre

interesse og mulighet for dugnad. Ut fra dette anbefaler styret at kontingent og egenandeler
øker på våre turer og aktiviteter.
Dirigent , noteutvalg og repertoar
Jurij Kotkovitch har dirigert koret hele 2004, engasjert via kulturskolen. Han har gjort et svært
godt arbeid for å forbedre koret. Noteutvalget kom våren 2004 med forslag til ulike temaer for
arbeidet utover i koråret. Etter ønske fra korets medlemmer ble det bestemt å satse på er
rock/blues repertoar, og en del nye sanger av den sjangeren ble innøvd i vårsemesteret.
Høstsemesteret ble delt i to prosjekter :
1. Pubkonsert i kulturuka i oktober
2. Julekonserter i desember.
Til pubkonserten ble det brukt sanger fra vårsemesteret. Til julekonsertene øvde koret inn tre
nye julesanger, blant annet med russiske arrangement.
Julekonsert
På julekonserten i Lakselv kirke hadde vi med gjestemusikere for Porsanger kulturskole: Irene
Persen, Arnfinn Aslaksen og Tone Hove. Som gjestevokalist hadde vi med oss Mariel Nilsen.
Vi hadde nesten fullsatt kirke med 154 betalende gjester pluss noen barn. Aslak Janitz sørget
for lyd, Steinar Johansen styrte lyset og Arne Sorgmunter filmet konserten. Ann Britt Svane
var konferansier. Takk til alle for vel utført jobb.
Tradisjonen tro hadde vi også julekonsert i Karasjok kirke torsdag. Vi reiste med buss som
Karasjok kommune betalte for oss. Etter konserten var det kaffe og vafler i kirka før turen
gikk innom Bivdu.
Julebord
Sopranene arrangerte årets julebord på Senterkafeen med julemat fra Torgkafeen.
Over 40 deltakere og stor stemning.
Hurtigruteturen
Etter initiativ fra noen medlemmer ble det satt i gang arbeide med en sommertur med
Hurtigruta fra Hammerfest til Tromsø. Turen ble gjennomført 18.-20. juni 2004 og ble en stor
suksess. På turen til Tromsø ble det blant annet mye sang, bading, leker og fin middag. Vi
holdt også en konsert i panoramasalongen på hurtigruta. Det var fullsatt sal med publikum fra
hele verden og det ble en flott konsertopplevelse også for korets medlemmer.
Asbjørn Hanssen hadde laget egen turnesang til koret som ble flittig sunget. I Tromsø bodde
vi på Rica Ishavshotell, holdt punktkonserter flere steder i sentrum og fikk shoppet litt. Turen
tilbake foregikk i strålende midnattssol, og enkelte sang seg gjennom hele natten. Til turen
hadde Kjell Johansen laget egne sangmapper. Et kjempefint tiltak.
Korets hjemmesider
Porsangerne er svært heldige ved å ha egen hjemmeside, som drives av Kjell Johansen. Han
lager musikkfiler med melodiene for hver stemmegruppe og legger dette ut på korets
internettsider. Han lager også egne utgaver av sangnotene tilpasset koret. Dette er et arbeid vi
er svært takknemlig for.

Annet
Toril Paulsen har trofast låst opp og igjen og kokt kaffe på øvingskveldene, og Bente Olsen
har forsynt oss med nye noter.
Kjell Johansen har tatt et stort ansvar i forbindelse med gjennomføringen av julekonsertene,
blant annet med rigging av lydanlegg og produksjon av DVD fra konserten i Lakselv.
Medlemskap i organisasjoner
Koret er medlem i Finnmark korforbund, tilsluttet Norsk sangerforum og Norsk musikkråd,
avdeling Finnmark. Kjell Johansen deltok på Finnmark korforbunds årsmøte i Hammerfest
21.februar. Her fikk koret mye skryt for den jobben vi gjorde sammen med Lakselv blandakor
med korstevnet i Lakselv 2003.
Koret har drevet opplæring i korsang etter voksenopplæringens regler og mottatt tilskudd for
avholdte kurs. Koret er også medlem i Porsanger Sang- og musikkråd, og der er Cath Bøe
styremedlem.
Forsikring
I forbindelse med forsikring av lydanlegget viste det seg at det var mest gunstig å tegne
forsikring for alle medlemmer, kr 20,- pr medlem. Dette dekker korets eiendeler og
medlemsutstyr i forbindelse med korets turer.
Styret takker for seg og takker koret for vel utført jobb i 2004.
Lakselv 10. februar 2005
Styret

