
Informasjon til korene 
 
 
Hei  
 
Her kommer en oppdatering ang Festivalen. For dere som har vært her før er 
det gjort en del endring på programmet, vi jobber nå hardt med å få alt på 
plass. 
 
Disse korene er med: 
 
Kor Dirigent 
Fornebu  Singairs Emilie Hellum Johansen 
FosenKlang Wenche Hellem 
Fosenlagets Sangkor Gudrun Engan Tronsaune 
Haltdalen Mannskor Øystein Løvli 
Kvål Songlag Ingrid Anita Solem 
Ledaal Vokalensemble Joanna Goledowska 
Olavs Menn Lars Eggen 
Orkdal Blandakor Knut-Inge Klock 
Ranglarkampen Kamferkor Pål Svindland 
Rett og Slett Martin Hoel 
Sangkoret Samhald Ingrid Storlimo 
Sangkoret Sneppen Jo Ryen 
Skaugdal Songlag Ingunn Solem 
Uthaug Songlag Gunn Kristin Ørsleie 
Via Vokal Svein Oskar Smogeli 
Femme Elin Karpinski Strandheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Og her en kort oppdatering av programmet 
 
Fredag 3.februar 
 
18.30 – REGISTRERING – SERVERING AV MAT 
 
19.30 – DIRIGENTTREFF (I forbindelse med korkonkurransen, grupperom              
Kølfogden) 
 
20.00- VELKOMMEN VED BERGSTADKORET 
 
20.30 – Vi synger igjennom fellessangen «Kom» og korkonkuranssen starter  
KORKONKURRANSE av det uhøytidelige slaget. 1 sang på max 4 minutt pr kor 
Rekkefølge kommer.  
 
Vi håper alle er med på konkurransen, er det noen som ikke er med, gi beskjed. 
Det korenes dirigenter som er dommere. 
 
Premiering – og avslutning 
 
Lørdag 4.februar 
 
10.00 – Øvinger i Storstuggu og Røros Kirke. Plan kommer. (15 min pr kor på 
hver plass) 
 
12.30 – KIRKEKONSERT NR 1  
(Disse er med – Bergstadkoret- Fornebu – Fosenlaget- Uthaug- Skaugdal – 
Fosenklang – Kvål – Femme – Olavsmenn) 
Dørene åpnes 12.15 
 
Det vil samtidig være lunsj fra 12.00 – 14.00 For 1.gruppe (Kommer oversikt 
over hvem spiser hvor senere) 
 
14.15 – Øvelser for 2. Kirkekonsert og i Storstuggu 
 
16.30 – KIRKEKONSERT NR 2 
(Disse er med – Bergstadkoret – Orkdal – Ranglarkampen – Sneppen – Rett og 
Slett – Haltdalen – Ledaal – Samhald – Via Vokal)  
Dørene åpnes 16.15 



 
 
18.30 – Baren åpnes i Storsuggu – Her bes det om at dere er tidlig ute. 370 
sangere som skal bestille drikke før middag. 
 
19.30 – MIDDAG m underholdning og påfølgende sosialt med dans (i år stiller vi 
med orkester hentet fra egne rekker) Vi avslutter i Storstuggu kl 00.30) 
 
 
Søndag 5.februar 
 
10.45 Første kor til oppvarming – egen liste for oppvarming og sangerkafe.  
 
11.00 – SANGERKAFÉ – Salg av kaffe, kaker, mineralvann. Det er også mulig å få 
kjøpt med lapskaus (serveres i beger som er mulig å ta med på tur hjem) 
Vi har både kortterminal og vipps 
Rekkefølge vil komme.  
 
 
Til dere som trenger pianist lørdag:  Dere kontakter  
Tore Reppe – tore.reppe@gmail.com oppdrag betales direkte til han. 
 
 
Til dere som trenger pianist på søndag: Dere tar kontakt med  
Alf Hulbækmo – Alfhulbaekmo@gmail.com oppdrag betales direkte til han 
 
Begge pianistene er organister og har jobb søndag i hver sin kirke, derfor er det 
viktig å få vite når dere trenger pianist pga rekkefølge på søndag. 
Dere sender noter til dem, ikke til oss 
 
2 øvingsrom står til disposisjon hele lørdag. Disse er i første omgang beregna på 
kor som skal ha med pianist.  Her må man skrive seg på liste 
 
Årets program vil bli sendt ut til dere før dere kommer hit, og dere sender 
videre til deres medlemmer 
 
 
 
 
 



 
 
Oversikt over allergier ønsker vi. Gjerne med navn! Dette må vi ha senest 1 uke 
før ankomst 
 
 
Allergier: Antall: 
Egg  
Fisk/skalldyr  
Spekemat  
Gluten  
Nøtter  
Annet?  
  
  
  
 
 
Vi gleder oss J 
 
 
Med hilsen fra   
 
Bergstadkoret v/ Aud 
 
 
 
 


