
Årsmøte arrangement 
Telemark Sangerforbund
24. og 24. januar 2020 var det Notodden 
damekor som var vertinner for årets Årsmøte 
og tilhørende arrangement.

Telemark sangerforbund skal delta med 
felles kor på Landsangerstevne på Hamar 
12-14. juni i sommer. Vi la derfor opp til et 
arrangement som kunne være en forberedelse 
til dette.
På årsmøte fredag kveld, på Skoland, møtte 
alle medlemskor og alle hadde med en eller to 
observatører. Det er bra at alle kor prioriterer 
dette og deltar.

Det ble valgt nytt styre – nyvalgt leder Tom 
Rikard Larsen fra mannskoret Brage skal lede 
Telemark sangerforbund trygt videre i 2020.
Etter tilbakemelding fra medlemmene ble det 
valgt å legge medlemsmøtet til lørdag klokka 
10.00 før arrangementet startet. Det førte til 

at fler medlemmer deltok på møtet noe vi ser 
som positivt.
Medlemmene i Notodden damekor hadde lagt 
opp til sangerkafe på Skoland.

Det var ventet og påmeldt 85 personer til 
sangteknisk kurs og felleskor øvelse. Det var 
noe frafall, men 50 glade sangere fra korene 
våre møtte og hadde en kjempefin dag med 
Kursleder og dirigent Marianne Tovsrud 
Knutsen.

Etter en dag full med sang ble det arrangert 
fest med spekemat og god drikke til. 
En koselig kveld med gode sangervenner fra 
medlemskorene.

Notodden damekor takker alle for oppmøtet. 

Her kommer noen bilder fra dagen.



Avtroppende leder Heidi og nyvalgt leder Tom, leder 
medlemsmøtet sammen. 

Ivrige og interesserte  medlemmer kom med  gode 
innspill til det nyvalgte styret. 

Marianne Tovsrud Knutsen ledet oss gjennom dagen.

Matpause og full fart i kafeen.

Glade sanger synger til hverandre. Sangteknisk kurs 
med mange artige utfordringer.

Dyktige damer smører rundstykker til sangerbrødre 
og søstre.



Første kontakt med ny sang til Landsangerstevnet. 
Full konsentrasjon.

Takk for i dag Marianne!

Da er vi igang med sang,  Noe nytt og noe kjent.

50 fornøyde sangere etter en flott dag! Velkommen 
igjen 14.mai på Notodden for neste fellesøvelse!


