
PROTS - seminaret 24-26 januar 2014 i Nysæter kyrkje på Stord 
 
Eg er veldig glad for at eg meldte meg på dette korseminaret i regi av Bjørgvin 
kirkesangforbund! Me hadde 2-3 dagar med intensiv øving av nye songar for dei fleste 
90 songarane, som deltok frå forskjellige plassar i Bjørgvin bispedøme. Eg er heilt fersk i 

kor-samanheng, då eg byrja i koret Sanctus i haust. Eg vart heilt overvelda av kor flinke 
alle på dette seminaret var! Det kom ofte små kommentarar frå Hildre om kva me skulle 
gjera, og koret følgde mange ordrar med glans!  
 

Me la godt merke til at dirigent Per Oddvar Hildre og pianist Per Arild Skorgen hadde 
god erfaring og likte godt å jobbe med kor og musikk. Hildre er ein flott pedagog som er 
trygg på seg sjølv, og dermed fekk oss til å føla oss trygge på oss sjølve og heile koret. 
Han har tydelegvis eit veldig godt øyre, for sjølv om heile koret på 90 personar, med 8 
grupper, song for full hals, klarte han å høyre den eine personen eller gruppa som song 

litt feil. Men me følte oss ikkje dumme for det, fordi Hildre hadde ein ganske 
oppmuntrande haldning: "Der gjorde de litt feil, men det gjer ingenting; me prøver 
igjen!". 
 

Det var fantastisk å få oppleve Hildre som den flotte dirigenten og personen han er. Eg 

vil tru at mange fekk inspirasjon frå han, og han gav mange gode tips til korleis me kan 

trene stemma vår ekstra mykje. Eg fekk høyre at fleire kommenterte at dei faktisk ikkje 
var sliten i stemma etter kvar kveld. Det er nok takka vera Hildre og hans metode. 

 

Ikkje berre hadde me ein flott dirigent, men også flotte personar som varta oss opp i 

pausane; "kyrkjeringen". Her var det flotte personar som serverte oss kaffi, te og god 

frukt heile helga!  

 

Denne helga skapte inspirasjon og kanskje nye idear til mange kor. Ikkje nok med det, 

me vart også kjende med nye folk slik at me lettare kan ta kontakt med kvarandre. 

Kanskje vil mange av kora samlast igjen og ha ein konsert saman? 

 
 
 

Margrete Lauksund 

Sanctus 


