
Årsberetning for styret 2020 – Fermate Vokal 

 

Fermate Vokal hadde 16 aktive medlemmer våren 2020. Ett medlem som var i permisjon 
sluttet etter sommerferien, og ett medlem sluttet rett før sommerferien. En av koristene var 
i permisjon fra september. Høsten 2020 tilkom gledelig nok to nye medlemmer, en sopran 
og en tenorstemme. Til sammen ble det igjen 16 aktive medlemmer. 

Året 2020 (fra mars) og til skrivende stund har vært og er fortsatt sterkt preget av 
restriksjoner i forhold til den pågående koronapandemien. Dette har også vært en stor 
påkjenning for Fermate Vokal. 

Koret fikk gjennomført en konsert i 2020: 

• Høstkonserten (sanger med temaet «Reise»). 

Det er fortsatt forholdsvis jevn fordeling på de ulike stemmegruppene.  

 

Styret 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

• Leder: Karin Menzhi.  
• Nestleder/sekretær: Ingun Bråten Thoresen 
• Kasserer: Are Berg 
• MoRu (Musikk- og Repertoarutvalget): Jorunn Svindahl og Odd Hamnøy 
• ADU (Arbeids- og dugnadsutvalg): Ikke i bruk i perioden 

 

Styremøter 

Styret har i 2020 avholdt fem styremøter (tre fysisk og to digitale). De viktigste sakene har 
vært: 

• Tiltak korøvelser/øvelse hjemme og konserter i forhold til koronarestriksjoner 
• Repertoar 
• Rekruttering/oppgradering av nettsider 
• Økonomi 

 

Dirigent 

Matthias Isaksen har valgt å fortsette som dirigent for Fermate Vokal. Dette er vi i koret 
meget takknemlige for. Matthias har gjennom hele perioden vært engasjert og fortsatt å 
inspirere oss musikalsk. Kormedlemmene setter stor pris på de tiltak som f eks lydfiler som 
han iverksatt. 

 



Medlemsmøter 

Det har ikke vært avholdt noen medlemsmøter. 

 

Aktiviteter i perioden 

Det vises til MoRus årsrapport. 

 

Tilbakeblikk på 2020 

Korøvelsene fra og med 16. mars til og med 20. april måtte avlyses grunnet rådende 
smittesituasjon. Da det ble noen lettelser i restriksjonene, kunne vi gjennomføre to 
stemmeøvelser med dirigenten- en altstemmeøvelse 27. april, og en herreøvelse 11. mai.    
De påfølgende fire øvelsene (for hele koret) fikk vi hatt i leide lokaler ved Frogner grendehus. 
Fra og med oppstarten etter sommerferien var koret tilbake i øvelseslokalene på Frogner 
Misjonssenter. Gledelig nok kunne vi gjennomføre felles korøvelser helt frem til 2. november 
(den siste for året).  

Gjeldende smittevernregler er blitt fulgt på alle øvelsene. Oppmøtet har vært stabilt.  

De fleste planlagte konserter og arrangement (inkludert korseminar) har vi dessverre vært 
nødt til å avlyse. Et lyspunkt var Høstkonserten som Fermate Vokal kunne gjennomføre (ihht 
smittevernreglene) den 12. oktober på Frogner Misjonssenter. Den ble vellykket og satt pris 
på av et publikum på 31 personer!  

Hjemmesiden til koret er blitt oppdatert inkludert medlemssidene. 

Koret meldte også sin interesse for å delta på en kortur til Latvia i juni 2021. Grunnet 
situasjonen anser vi den som ikke gjennomførbar.  

I løpet av året har det fortsatt blitt sendt ut noter, lydfiler og ukesmail til kormedlemmene. 
Vi avventer nå på klarsignal om at det blir mulig med gruppeøvelser!  

Øvelsestidspunktet har vært fra kl 19.00 – 21.15 mandager.  
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