Medlemsmøte IF Musikk- og teaterradet
møtereferat
Sted: : Storsalen, Rådhuset - Tid: 07.09.20, kl 19 – 20.30
Kristin Kårli-Hjelmen (leder); Laila B.Øvergård, Hasselvika skolekorps; Aina Enebakk, Sørfjord revygruppe; Anne Elisabeth
Hassel, Hasselvika musikklag; Heidi Iren B. Åsholm, Leksvik skolemusikkorps; Mona Bakøy, Skaugdal songlag; Vigdis Berget,
Skaugdal trekkspillklubb; Anita Setter, Skaugdal musikkorps; Tone K. Johansen, Rissa og Stadsbygd musikkorps; Gerda Husby,
Mælan skolekorps; Anders Brødreskift, Stadsbygd skolekorps; Pavel Sedivy, Vanvikan skolekorps; Sølvi J Dahlen Lauvsnes
(sekretær)

Erfaringer fra koronatiden (runde rundt bordet)
Samtlige måtte innstille alle øvinger og planlagte framføringer etter 12. mars. De fleste har
kommet i gang med øvinger igjen nå. Noen øver på skolen slik de gjorde før 12. mars, mens andre ikke
har fått tilgang til skolene ennå.
Flere opplever at koronareglene i enkelte tilfeller har virket både inkonsekvente, urettferdige og
uforståelige. Medlemsmøtet ønsker at det skal være lik og forståelig praksis i hele kommunen.
Flere hadde, med varierende grad av hell, prøvd å ha prøver gjennom Teams og Zoom.
De fleste korpsene spilte 17. mai, og flere hadde søkt og fått støtte fra SMN1, både skole- og
voksenkorps.
Alle planlagte korpsturer ble avlyst, men flere meldte om god erfaring med å ta med musikantene på
tur til Rypetoppen!
Det er vanskelig å planlegge arrangementer i og med at det maks er tillatt med 200
personer samlet. Medlemsmøtet ønsker at det lages en oversikt som viser hvor mange det er tillatt å
samle i de ulike forsamlingshusene i kommunen.
Utgiftene er de samme, men inntektene uteblir. Det har kommet nye retningslinjer og nye
støtteordninger for kulturlivet. Søknadsfrist 15. september, Kristin sender ut info til alle.
Kirkekonserter før jul
Vanskelig å se for seg at man kan gjennomføre julekonserter som man har gjort
tidligere. Medlemsmøtet diskuterte om det er mulig å gjennomføre julekonsertene på nye måter, f.eks.
ved å streame konserter fra ulike kirker/forsamlingshus. Rådet tar med seg innspillene og jobber
videre for å få gjennomført julekonserter i en eller annen form.

Samarbeidsprosjekt
Rådet foreslår å jobbe for et felles storprosjekt vår/sommer 2021, forutsatt at
koronasituasjonen gjør det mulig. Målet er å skape gode opplevelser for publikum og en sosial
arena hvor utøverne kan bli bedre kjent med hverandre. Dette kan f.eks. skje ved å ta i bruk scenen
og amfiet på Museet Kystens Arv. Kanskje kan også kulturskolen involveres. Medlemsmøtet er
positive til et slikt prosjekt og rådet jobber videre med ideene.
Til slutt diskuterte medlemsmøtet hvordan endringer i skolestrukturen vil påvirke det frivillige
kulturlivet. Flere uttalte bekymring og fremhevet betydningen av at barn og unge kan ha øvinger i
eget nærmiljø.

Rissa, 7/9-20
Sølvi Dahlen Lauvsnes
referent

