


BAKGRUNN
• 18. april 2021 ble Gjenåpningskommisjonen oppnevnt av presidentskapet

• Mandatet var «Å legge fram en konkret strategi for hvordan vi nå raskt kan komme tilbake i 

modus – sterkere enn noen gang».

• Aktivitetene:

• Planlegge et gjenåpningsjippo (for å komme raskt på den offentlige offensiven igjen): 
Siste stikk!

• Beredskap (for å skjerpe og bevisstgjøre medlemmene): BURGRU

• Verving (for å styrke koret): 10 nye korister

• Dokumentasjon (for historiebøkene og egen bevisstgjøring): i dag!



DETTE ER GJENNOMFØRT

GJENÅPNINGSJIPPO

9.9. arrangerte 

Burgunderjakkene «Siste stikk»

VERVING

10 nye kormedlemmer ble 

rekruttert høsten 2021

BEREDSKAP

Innføring av BURGRU



HVORFOR ET 
DOKUMENTASJONSPROSJEKT?

• Historisk: som en overlevering til ettertiden om en 

helt spesiell tid, og hvordan Elverum mannskor løste 

dette

• Sosialt: for å holde sammen, for å bekjempe 

ensomhet, for å kunne være et kor

• Kunstnerisk: for å holde korets kunstneriske 

sangkvaliteter ved like, bevisstgjøring

• Omdømmemessig: for å dokumentere at Elverum 

mannskor er sitt samfunnsansvar bevisst, og for å 

vedlikeholde merkevarenavnet Burgunderjakkene 

representerer



VI MÅ BEGYNNE MED Å GÅ 
LITT TILBAKE

NEDSTENGNINGEN 12. 
MARS 2020

Denne dagen skulle guttene ha 

konsert med Christianfjeld 

Jazzorchester

Konserten ble avlyst av 

presidentskapet 10. mars 2020

Hva skulle Elverum mannskor 

nå gjøre?

AVLYST



PRESIDENTEN TALER 
TIL KORETS 

MEDLEMMER
«Fatt mot - alt for koret. 

Alltid» 

President 2. bass Lange 

taler til korets medlemmer i 

anledning den pågående 

koronakrisen.



MARS 2020
10. Mars 2020 var siste ordinære 

øvelse for Elverum mannskor før 

koronaen

Den 12 mars stengte hele Norge 

ned, men hva gjorde Elverum 

mannskor?

Arrangerte Limerick-konkurranse!: 

60 limericker ble sendt inn!

Oppfordret til å holde vinlotteri 

hjemme: endelig vant alle! 

Odd Arild vant til og med en 3-liter!



STOR AKTIVITET PÅ NETTET VÅR 2020

• Medlemmene ble oppfordret til å 

dele bilder fra egen øving

• April 2020

• Noen måtte ta pause fra koret 

pga samfunnskritiske funksjoner

• Stort fokus på å opprettholde 

aktiviteten i EMK

• 13. April: første Zoom-øving med 

guttene



ZOOM-MØTER OG ØVINGER

• I perioden fra april 2020 til 

januar 2022 har EMK 

gjennomført:

• 13 Zoom-møter/øvelser

• Streamet 32 øvinger på Facebook

• Hatt fysiske øvinger med 

smitteverntiltak til sammen 44 

ganger

• Øvd ved 7 lokasjoner, inne og ute



SMITTEVERN OG SAMFUNNSANSVAR
• Mannskorets veileder for 

smittevern begeistret 

kulturministeren – og endte opp 

med opplæringsvideo

• Uttalelse i høringssaken om nytt 

sykehus– alle mannskor vi vanligvis 

sammenliknes med, som de fra 

Stockholm, Praha, Tallin og Karlstad, har 

akuttsykehus i umiddelbar nærhet.



VIDEOPRODUKSJONER

SMITTEVERN-VIDEO
PRESIDENTENS 17. MAI-

TALE JULE-HILSEN

Alle disse finnes på 

Elverum Mannskors 

youtube-kanal!

https://www.youtube

.com/channel/UCt3q

dRg-

pKtCksmTtsu3kLA

https://www.youtube.com/channel/UCt3qdRg-pKtCksmTtsu3kLA


OG SELVSAGT,  
VERKET 

KORONA-
MENY



MEDIEOPPSLAG I PERIODEN



BURGUNDERNYTT
HAR DEKKET HELE 
PANDEMIPERIODEN

•25 faktabserte, korpolitisk

kritiske, men oppklarende

innlegg om det veldige korets

aktiviteter.



OPPTREDENER
• Elverum mannskor gjennomførte 20/21 minst 13 

opptredener

• Burgunderstunt med lue for Henning 22.03.20

• Allsang Folkehøgskolen 20.6.20

• Gnistkonsert i Våler kirke 28.10.2020

• Julesang Moen og Helsehuset 14.12.20

• Burssdagshilsen Odd Henry 11.01.21

• Sommerkonsert Skogmuseet 18.06.2021

• Åpningen av Elverumsdagene 06.08.2021

• Åpning Festspillene 06.08.2021

• Bursdagssang Trond 25.09.21

• Seminar med Allister Kindingstad 03.10.21

• Bursdagssang for glade 60-åringer 30.10.21

• Korvaka Røros 05-07.11.2021

• Frivillighetens dag 05.12.21

• Og avlyste til sammen 6 konserter/arrangementer

• Julekonserter 20 og 21

• Dype toner, lyse tanker med Odd Grundt 29.11.2020

• 2 x Christianfjeld Jazzorchester

• Og selvsagt “alle gode ting er tre”



17. MAI 2020 OG 2021
Guttene stiller på 17. Mai 

hipp, hipp... 

Burgunderjakkene satte farge 

på tilværelse og kinn ved å 

synge såvel «Ja vi elsker» og 

«Elverumssangen» for eldre, 

sjuke og deres pleiere både 

på Sjukehuset, Helsehuset og 

Jotunhaugen. 

GRATULERER MED DAGEN!



SOMMERFEST OG BURGRU 27.08.2021



JULEBORD OG JULEKALENDER
• Elverum mannskor klarte å 

gjennomføre julebord på Elgstua 

2020

• To saler

• Limerick-konkurranse

• Julepyntkonkurranse

• Adventskalender 2020

• En noe mer uhøytidelig Nisse-

quiz 2021



ETT AV PROSJEKTENE – VERVING!

Til sammen har vi i koronaperioden vervet 10 nye medlemmer! 

Bjørn Erik Evensen
Endre Madsbu
Henrik Tjälve
Kristian Strand Nortun
Trond Kalbakk
Martin Aga Schioldborg
Hans Petter Nyberg
Jan Halvorsen
Ådne Coldevin Djønne
Ola Bleken Rud



BURGUNDERJAKKENE
TAR SISTE STIKK

Torsdag 9.9.2021 







TØFF KONKURRANSE

•570 000 seere fulgte

Dagsrevyens sendinger av 

siste stikk 9.9.2021

•Samtidig løp Karsten

Warholm 400-meter hekk i

Zurich

•200 000 forvirrede seere

gikk dermed glipp av 

direketesendingen av Siste

stikk



MØTE MED ERNA
5. OKTOBER 2021

Erna kom med følge, og ble invitert 
på kremkake, kaffe og malmfull 

mannskorsang.
- Jeg kom til Elverum ens ærend for 

å høre Korona-Meny med egne 
ører. Det fikk jeg, så nå kan jeg 
trygt pakke sammen sakene og 

forlate statsministerkontoret!



Nedtur: Guttene skulle igjen 

ha konsert med 

Christianfjeld Jazzorkester 

25.11.21

Konserten ble avlyst, 

sammen med julekonserter 

AVLYST

25.10.2021

HØYTID: Visepresident 2. 

tenor Søgaard overlater 

smitteverneffektene til 

materialforvalter 1. bass 

Spjeldnæs. 

HØSTEN 2021 – KONTRASTENES TID

19.11.2021



DET STORE SPØRSMÅLET NÅ:

• Må det en pandemi til for at Elverum 

mannskor skal fortsette å levere fra øverste

hylle?

• Neppe!  Og det holder å vise til vår visjon:

Elverum mannskor skal være et 
grensesprengende kor med engasjement, 

profesjonalitet, kreativitet, kameratskap, respekt 
og synlighet som sine fremste grunnverdier



FOR Å OPPSUMMERE – KORONA-MENY


