
Årsmelding 2009 
 

 
Årsmøte  
Årsmøtet i Porsangerne ble avholdt 30. januar 2009. Etter årsmøtet var det pizza på Åstedet. 

Følgende verv ble vedtatt på årsmøtet 
Ann-Britt Svane Styreleder  Til 2010 
Irene Fiskergård Nestleder Til 2011 
Therese Holmstrøm Kasserer Til 2010 – Flyttet 
Linda Nicolaisen  Sekretær Til 2010 
Hildur Pedersen Styremedlem Til 2010 
Joakim Tangstad Styremedlem Til 2011 
Mary-Ann Eilertsen Varamedlem Til 2010 – Fungerende kasserer fra august. 
 
 
Dirigenter 
Jurij Kotkovitch (fram til 14/06-09), Elina Latypova 
 

Øvrige verv 
Bente Olsen Notearkivar  
Kjell Johansen Revisor  
Torill Paulsen Nøkkel og kaffeansvarlig 
 

Noteutvalg 
Dirigent : Jurij Kotkovitch (fram til 14/06-09) og Elina Latypova,   
Kjell Johansen,  
Torill Paulsen,  
Ingrid Golten. 

Stemmegruppeledere 
Tenor/Bass: Kjell Johansen 
Alt:  Torill Paulsen  
Sopran: Ingrid Golten  
 
Valgkomitè 
Kirsti Karina Rystad og Randi Josefsen 
 
Medlemskap 
Porsangerne er tilsluttet Norsk sangerforum og Finnmark korforbund. Ann Britt og Hildur 
deltok på årsmøte i Finnmark korforbund og kurset ”Hjelp! Jeg har fått tillitsverv” som ble 
avholdt i Kjøllefjord  helgen 27/2 – 01/03-09. 
 
Årsplanen er fulgt etter intensjonen og endret underveis ut fra nye aktiviteter og invitasjoner. 
Planlagt sangkafè i mai og julekonsert i Karasjok kirke ble avlyst. 
 
 
 
 
 
 



AKTIVITETER 2009: 
Torsdag 8. januar  
Oppstart etter juleferien.  
  
Fredag 30. januar 
Årsmøte på biblioteket. 
   
Fredag 27. februar  
Kurs "Hjelp! Jeg har fått tillitsverv" i Kjøllefjord.  
Arrangør Finnmark Musikkråd og Finnmark korforbund. 
Ann-Britt Svane og Hildur Pedersen deltok for Porsangerne. 
  
Lørdag 28. februar-søndag 1. mars  
Årsmøte i Finnmark korforbund i Kjøllefjord. 
Porsangerne var representert ved Ann-Britt Svane og Hildur Pedersen. 
  
Mandag 16. mars 
Konsert "Mari Boine Akustisk" i Kultursalen. 
  
Torsdag 30. april 
Sangkafè i Børselv på Kvæntunet. 
  
Lørdag 23. mai 
Sang til borgerlig konfirmasjon på Rådhuset. 
  
Lørdag 30. mai 
Ekstraøving. 
  
Fredag 12.-søndag 14. juni 
Deltakelse på Finnmark korforbunds stevne i Hammerfest. 
  
Lørdag 22. august 
Rundvask på Brennelv bygdehus. 
  
Fredag 18.-søndag 20. september 
Invitasjon til stemmebrukskurs med Ivar Solberg i regi av Lakselv blandakor.  
Ingen fra Porsangerne deltok. 
  
Fredag 9.-søndag 11. oktober 
Korutviklingskurs med Ketil Belsaas. 
 
Lørdag 24. oktober 
Sang i forbindelse Norgespremiere av filmen: Vindenes hus av Magnar Mikkelsen 
   
Fredag 27.-lørdag 28. november 
Øvingshelg i Lakselv kirke. 
 
Torsdag 10. desember 
Julekonsert på Porsanger helsetun. 
  
Lørdag 12. desember 
Julekonsert i Lakselv kirke kl 17.00 
Konferansier: Unn Martinsen  
 
Lørdag 12. desember 
Julebord på Senterkafeen.  



 
 
Dirigentsituasjonen 
 
Jurij Kotkovitch var dirigent 1. halvår 2009, og sluttet da han flyttet 
til Vindafjord kommune i Rogaland. Ved siste øvelse hadde vi en  
liten markering med avskjedsgave og kaker.  
Korstevnet i Hammerfest 12.-14. juni ble også avskjedsfest for Juri.  
Det ble holdt tale og vi framførte sang som Unn hadde skrevet. 
Vi vil takke Juri for 7 fantastiske år i Porsangerne! 
 
Kulturskolen annonsert etter ny dirigent sommeren 2009.  
Perioden august til oktober ble en tung tid for Porsangeren. Vi var uten dirigent og til tider 
bare 6 stykker på øvingene.  
Porsangeren vil takke Ingrid Golten, Unn Martinsen og vår fantastiske leder Ann Britt Svane 
som tok ansvar og holdt ”hjulene i gang”.  
I september fikk vi gladmeldingen om at kulturskolen hadde ansatt ny dirigent.  
Elina Latypova (også fra Russland) begynte hos oss medio oktober. 
 
 
 
 
 
Konsert med Mari Boine 
 
Den 16. mars var Mari Boines turne med rikskonsertene kommet   
til Lakselv. Hun framførte sanger fra de tidligste platene sine,  
samt smakebiter fra musikken til filmen Kautokeino opprøret.  
Porsangerne var så heldig å bli forespurt om delta med  
sangen Idja Lea Mannan utgitt i 1985. 
  
 
 
 
Korstevnet i Hammerfest 12-14 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koret hadde en flott tur til Finnmark korforbuds stevne i Hammerfest der 
Hammerfest mannsangsforening var arrangører. 21 kormedlemmer + dirigent deltok på 
stevnet. Vi reiste med buss sammen med Lakselv blandakor. Lørdag 13. juni hadde vi 
punktkonsert på hurtigruta og profankonsert i Ole Olsen-salen på Arktisk kultursenter. 
Søndag 14. juni hadde vi kirkekonsert i Hammerfest kirke. 
 
Koret framførte følgende sanger på konsertene: Yakanaka Vangeri, Nordaførr vårvise, 
Lysfest, The man i love, Baisin street blues, Can you feel the love tonight, Only you, 
Veintetid, Now is the month of maying og The Benediction. Takk til Kjell som laget de fine 
sangmappene til oss. Vil også takke Hege som fikk trykke opp t-skjorter med Korets egen 
logo.  



Korutviklingskurs med Ketil Belsaas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helgen 9. – 11. oktober 2009 gjennomførte koret Porsangerne kurs i stemmebruk/korutvikling 
for sine medlemmer.  
 
Kurset kom i stand etter at Porsangerne hadde fått Luostejokmidler for 2009. Vi tok kontakt 
med korutvikler og kordirigenten Ketil Belsaas som har hovedfag i kordireksjon fra Norges 
Musikkhøgskole. Han har arbeidet som kordirigent i mange år på hele Østlandsområdet og 
har de senere årene hatt samarbeid med Finnmark korforbund i forbindelse med 
korutviklingsprosjekter for korene i Finnmark. 
 
Kurset var på 12 timer fordelt på 4 timer fredag, 5 timer lørdag og 3 timer søndag. Dirigenten 
og 15 av korets medlemmer deltok på kurset. 
 
Kurset ble innledet fredag ettermiddag med grunnleggende sangteknikk. Gjennom øvelser 
lærte vi å kontrollere pust, intonasjon og tone. Disse teknikkene ble så prøvet ut ved å synge 
sanger fra vårt repertoar og vi fikk også lære nye sanger. Kurset fortsatte lørdag og søndag 
med øvelser i puste- og sangteknikk, innøving av nye sanger og synging av sanger fra korets 
eget repertoar.  
 
Porsangerne startet høsten uten dirigent og dette har vært negativt for koret. Vi mistet flere 
medlemmer og derfor var et kurs i stemmebruk/korutvikling viktig for å få tilbake 
entusiasmen blant de gjenværende kormedlemmene.  
 
Noen uker før kurset med Ketil Belsaas, fikk Porsangerne igjen tilbud om dirigenttjenester 
gjennom Porsanger kulturskole og Elina Latypova begynte som dirigent for oss. Tidspunktet 
for gjennomføring av kurset med Belsaas var dermed perfekt ”timet” i innkjøringsperioden 
for dirigent og kor. 
 
 
Julekonserten 
     
 
 
 
 
 
 
 
Korets tradisjonelle julekonsert i Lakselv kirke ble arrangert 12. desember.  
Vi hadde 165 betalende gjester + barn. Tilbakemeldinger fra tilhørende var meget gode. Som 
gjesteopptreden hadde vi vår egen dirigent Elina Latypova og Porsangers nyansatte organist 
Anastasia Dmitrieva. Hun akkompagnerte også til mange av sangene. Unn Martinsen var 
konferansier. Aslak Janitz og Tony Gundersen styrte lyd og Steinar Johansen lys. Bengt 
Danielsen filmet konserten. Kjell Johansen har senere redigert og gitt ut DVD av konserten. 
Lakselv spellemanns ble forespurt om å delta på konserten, men takket nei. 



 
 
 
Julebord 
Bass og tenor arrangerte årets julebord på senterkafèen. Det deltok 30 personer. 
Arrangementet var svært vellykket.  
 
 
 
Medlemmer 
Høsten 2009 har mange medlemmer tatt pause fra koret eller sluttet, og antall betalende 
medlemmer er redusert fra 26 medlemmer desember 2008 til 16 medlemmer desember 2009. 
Den største utfordringen er å rekruttere flere menn til koret, da vi i perioder har hatt bare en 
tenor og en bass på øvingene.  
 
 
Styrets Virksomhet 
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2009, og styret har 30 behandlet saker. 
 
 
Korets Økonomi 
Porsangerne har gjennomført vinlotteri på korøvelsene, mottatt voksenopplæringsmidler, 
jobbet dugnad og fått tilskudd fra den kulturelle spaserstokk, samt Luostejokmidler. Det 
betales egenandel på arrangement og kurs og korets økonomi er stabil.  
 
 
Korets hjemmesider 
Koret vil igjen takke Kjell Johnsen for vår glimrende hjemmeside. Hjemmesiden oppdateres 
jevnlig, slik at vi kan gå inn å sjekke datoer, klokkeslett, bilder m.m. I tilegg lager han lydfiler 
for hver stemmegruppe som vi kan øve på hjemme. Han har også laget egne utgaver av 
sangnotene som er tilpasset koret.  
 
 
Annet 
Torill Paulsen har igjen låst opp og kokt kaffe på øvingskveldene. Bente Olsen har forsynt oss 
med nye noter. 
 
Koret retter en takk til andre som har bidratt gjennom året, slik at koret har fått gjennomført 
sine aktiviteter og opptredener. 
 
 
Avslutning 
Styret takker for seg og takker koret for godt utført jobb i 2009. 
 
 
Lakselv 22/01-2010 
Styret. 


