
CodaVokal 
 

Årsmelding for 2020 
 
Medlemmer 
Ved årets slutt var det 14 medlemmer fordelt på  
3 x 1. sopraner, 5 x 2. sopraner, 3 x 1. alter og 3 x 2. alter.  
Det har kommet til fire nye i løpet av året. 

 
Aktivitet 
Situasjonen i året som har gått var utfordrende både for øvinger og opptredener. Noen 
øvinger måtte bli på Zoom, men det har også vært gruppeøvinger og mange vanlige øvinger 
– med smittevern. Vi har i gjennomsnitt hatt øving annenhver torsdag, og med instruktør og 
inspirator Ina Cecilie Olufsen ca. annenhver av disse øving.  
  
Oppsummeringa ved årets slutt viser likevel at vi har fått til forbløffende mye:  
I mars rakk vi å delta på gudstjeneste 8. mars i Melhus kirke før hele landet «stengte ned». 
Planlagt sangkveld på Svorkmo og konsert på Orkdalsdagene kunne ikke gjennomføres. 
Utesynging på Meldal helsetun, og utelunsj hos Laila ble punktum for vårsemesteret.  
Høsten startet med to seminardager i Fjellkirka, riktignok uten planlagt overnatting, men 
vellykket sangmessig og sosialt likevel.  Noe dager etterpå var det konsert i Meldal kirke. Der 
var vi invitert som gjester på Julie&Andreas sin konsert. Vi fikk både synge sammen med 
dem(harpe og bandoneon), synge a cappella og lytte til deres musikk. I oktober rakk vi å 
være gjester på Orkdal Janitsjar sin konsert, og ha vår egen minikonsert i Vår Frue kirke. 
Adventskveld i Orkanger kirke kunne ikke gå av stabelen som planlagt, men vi var med på 
opptak både til adventkonsert og julegudstjeneste. Etter at samarbeidspartneren Orkdal 
Dixieland avlyste romjulskonserten valgte vi å satse selv. Vi fikk med oss to musikere (cello 
og piano) og med ressurser fra egne rekker (og familie) fikk vi alt på plass. Selv om det var en 
riktig avgjørelse, så satt avlysninga av romjulskonserten vår langt inne og gjorde litt vondt. 
I skrivende stund er imidlertid nytt repertoar på vei inn, og nye planer lagt! 

 
Repertoar  
And so it goes 
Lars Persson 
A Nightingale Sang in Berkely Square 
Jag såg dig 
Bruremarsj fra Øre 
Lær meg å kjenne dine veie  
Amazing Grace 
Oblivion 
+ romjulsrepertoar 
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