Félagsfundur

Gígjan, landssamband íslenskra kvennakóra

Verkefni:
Formannafundur Gígjunnar
Dagsetning fundar: 30. apríl 2011.
Tímasetning fundar: kl. 11:15 - 11:40
Fundarstaður:
Iða Selfossi á Landsmóti kvennakóra
Aðalheiður Gunnarsdóttir formaður Gígjunnar setti fundinn og lýsti ánægju sinni með
skipulagninu landsmótsins. Öll dagskrá gengi ótrúlega vel og tímasetning stæðist vel á
öllum viðburðum.

1. Vefsetur Gígjunnar.
Aðalheiður Gunnarsdóttir formaður kynnti vefsetur Gígjunnar. Meðal annars hvernig
vefurinn er uppsettur. Hún beindi því til kóranna að vera duglegir að senda inn fréttir.
Hún óskaði einnig eftir myndum frá kórunum. Hún bað kórana um að skoða
upplýsingarnar sem eru inni á síðunni um kórana og senda strax inn tilkynningar um
breytingar til Gígjunnar þegar þær verða. Upplýsingar um tónleika aðildarkóranna eru
inni á síðunni og gott er að fá allar upplýsingar um tónleika sem kórarnir halda til að setja
inn á síðuna. Hægt er að skoða allar upplýsingar um landsmót kvennakóranna á síðunni.
2. Tónverkasjóður Gígjunnar.
Tveir kórar sóttu um styrki úr Tónverkasjóði Gígjunnar í vetur. Jórukórinn fékk styrk
vegna landsmótslagsins að upphæð kr. 158.400 sem er 33% af kostnaði vegna verksins.
Vox feminae fékk einnig styrk úr Tónverkasjóðnum vegna messu eftir Báru Grímsdóttur
kr. 70.000. Allir kórar geta síðan fengið aðgang að þessum verkum eftir frumflutning
þeirra.
Á síðasta aðalfundi afhenti Léttsveit Reykjavíkur Tónverkasjóðnum gjöf að upphæð kr.
110.000, eða þúsund krónur fyrir hverja konu í kórnum, til minningar um Eydísi
Eyjólfsdóttur sem var félagi í kórnum. Aðalheiður þakkaði þessa rausnarlegu gjöf.
3. Viðurkenningar.
Þrjár konur fengu viðurkenningu Gígjunnar fyrir ómetanlegt starf í gegnum árin fyrir
sambandið og aðildarkóra þess. Þetta voru þær Heiða Gunnarsdóttir úr Vox feminae,
Margrét Pálmadóttir kórstjóri og Margrét Bóasdóttir verndari Gígjunnar. Þær fengu
afhenta afsteypu af verkinu Hörpu eftir Ásmund Sveinsson.
Heiða Gunnarsdóttir hefur aðstoðað Gígjuna í gegnum árin við vefsetrið. Hún hafði
yfirumsjón með gerð þess eins og það er í dag. Hún sat í stjórn Gígjunnar frá 2004 til
2008 og var vefstjóri sambandsins í nokkur ár. Hún hefur mikinn áhuga á
kvennakórastarfi og hefur ávallt verið tilbúin að aðstoða stjórn Gígjunnar þegar þess
hefur verið óskað.
Heiða þakkaði kærlega fyrir sig og benti kórkonum á að vera duglegar að senda inn fréttir
á vefsetur Gígjunnar og þá mega þær fréttir vera af öllu sem kórkonur eru að gera, meira
að segja berjaferðir og þess háttar skemmtilegheit. Hún sagði líka frá því að vefsetrið yrði
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uppfært í haust. Einnig sagði hún svo skemmtilega frá því að dóttir hennar myndi
örugglega koma til með að starfa fyrir Gígjuna. Hún ætti bara eftir að eignast hana.
Margrét Pálmadóttir hefur unnið við áratuga uppbyggingarstarf í þágu kvennakóra.
Upphafið að stofnun fjölda kvennakóra var að hún stofnaði kórskóla kvenna innan
vébanda Kramhússins og rak hann þar í tvö ár. Þá strax varð til vísir að öflugu starfi
kvennakóra landsins. Hún stofnaði Kvennakór Reykjavíkur sem varð fljótlega að öflugri
kvennahreyfingu fjölbreytts tónlistarstarfs með konum á öllum aldri. Kórskóli, Senjórítur,
Skemmtikór, Gospelsystur sem nú heita Cantabile og ýmis önnu starfsemi varð til í
kringum þetta starf. Árið 2000 stofnaði Margrét í félagi við aðra sönghús kvenna, Domus
Vox við Laugaveg í Reykjavík, sem sameinar undir einu þaki söngskóla og
kórastarfsemi. Undir merkjum Domus Vox starfa nú tveir kvennakórar, Vox feminae og
Cantabile ásamt Stúlknakór Reykjavíkur.
Margrét Pálmadóttir þakkaði Gígjunni kærlega fyrir þennan heiður sem henni var sýndur
með þessari viðurkenningu.
Margrét Bóasdóttir er verndari Gígjunnar og hafa stjórnarkonur alltaf getað leitað til
hennar með ýmis málefni og fengið góð ráð og leiðbeiningar. Hún hefur unnið ötullega
með Gígjunni og var aðalhvatamaður að stofnun landssambandsins. Hún stóð fyrir fyrsta
landsmóti kvennakóra í Ýdölum árið 1992 ásamt Kvennakórnum Lissý sem hún stjórnaði
þá. Hún hefur verið mótsstjóri á nokkrum landsmótum kvennakóra og verið
mótshöldurum ómetanleg aðstoð enda hafsjór af reynslu og fróðleik. Hún hefur stjórnað
mörgum kórum á löngum og farsælum ferli og stjórnar nú Kvennakór við Háskóla
Íslands.
Margrét Bóasdóttir þakkaði Gígjunni kærlega fyrir viðurkenninguna og var mjög ánægð
með gripinn sem hún fékk.

Fleira var ekki á dagskrá og sleit Aðalheiður formaður fundi kl. 11:40.

Ritari fundargerðar: Steiney Halldórsdóttir
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