Musikrådsmöte den 2 april 2022
Mötet
Mötet hölls under körhelgen i Vessigebro, Katrinebegs folkhögskola kl 17.30 - 18.40. Närvarande var Ulrik, Lisbeth, Marianne och Anders Edholm. Anders har ersatt Sven Ahlinder som representant för basarna i Musikrådet. Välkommen!

Avsikten med mötet var att jobba fram en struktur för vårt fortsatta arbete i Musikrådet.

Arbetsfördelning styrelse/musikråd
Nedanstående fördelning beslutades vid ett gemensamt möte mellan styrelse och dåvarande musikråd den 14 november 2017 och bör även gälla framledes:

-  Styrelsen beslutar om föreställningen/konserten skall genomföras, när och var och ansvarar för att konserten praktiskt kan genomföras.
-  Musikrådet beslutar om föreställning/konserten på scenen. Val av musik, dekor, rekvisita och körklädsel om denna är en central del av konserten.

Handlingplan - det musikaliska i centrum
Vid dagens möte bestämdes att musikrådets viktaste uppgift i dagsläget är att jobba fram en musikaliskt bra och genomförbar repertoar. Detta så att vi kan framföra en musikalisk och välregisserad konsert med endast några få aktörsmässiga inslag. Vi får således försöka hitta trestämmig musik då kören för närvarande lider brist på herrar. Ulrik har gjort fina arrangemang på några vårsånger för tre stämmor som vi kan använda oss av vid ett ev. sångtillfälle i Slottsskogen, men vi skall ju sjunga även till hösten.

Förslag på breddning av musik
För att kanske lättare locka nya korister till kören så kom vi fram med följande förslag:
- Sjunga mer omväxlande och lättillgänglig musik, kanske typ sånger av Mikael Wiehe, 
Ted Gärdestad, Beatles eller annan bra 60-70-talsmusik som folk känner igen. 
- Projekt, typ det vi hade våren 2014 med musik av Reger.
- Projekt, 1600-1700-talsmusik, Renässans.
- Fler kul kanonsånger som vi kanske kan lära oss utantill från början. Lisbet kollar på detta.
- Visor, typ Olle Adolfsson.
- Fler noter för SAB-kör och damkör.
- Herrkvartett, Anders kollar på möjliga sådana sånger.

Om sådan musik beslutas så måste Ulrik titta på noterna och bedöma om stycket är görbart för kören. Finns det inga herrar i en stämma kanske andraaltar kan sjunga denna stämma om det fungerar tonhöjdsmässigt. Eventuellt kan Ulrik göra ett eget arrangemang.



Förslag på musik från kören
Musikrådet tar gärna emot förslag på sånger ifrån kören. Ulrik måste då bedöma om sången är sångbar rent notmässigt. Ibland kanske det krävs komp och vi har ju tyvärr inte vår pianistkorist Lars kvar bland oss längre. 

Stämrepetitioner
Vi pratade lite om att stämrepetitioner kanske kommer att behövas framöver, i synnerhet om vi skall sjunga lite modernare musik. Vi har ju ibland då lite svårt att "få till det" med
" takt och ton". Tanken är att vi som är med i musikrådet kan känna av hur det går för stämmorna och komma med input till Ulrik så att han kan ta ställning till om vi behöver hjälp med stämrepetitioner.

Nästa möte
Musikrådet beslöt att träffas hos Marianne den 28 april 2022 kl. 11.00. Vår avsikt är att vi skall träffas ungefär en gång i månaden, lite beroende på omständigheterna.

Vid pennan - Marianne

