
Som Storhaug-kor har vi valgt å satse primært 
på gode krefter med tilhørighet i bydelen for å 
få laget denne brosjyren. Vi retter en stor takk til:

Kolon reklame & design as, for idé og design.
Martin Hawkes, Saft, for fotos.
Dag Vidar Haugen, Blå, for regi.

En ekstra stor takk går til våre hovedsponsorer:

Vårt eminente trykkeri, GrafoTrykkeri as.
Vår rosesponsor, Selvåg Gartneri as.

Vil du engasjere oss, kan du ta kontakt med 
vår dirigent, Kirsten M. Bjerga, tlf: 51 89 31 37, 
mobil: 907 80 753 eller post@volvene.com

www.volvene.com



Volvene er et kvinnekor som så dagens lys på Storhaug i 1995. Livsbejaende og friskt, 

reist på en klangbunn av kvinnerøster. Med stort engasjement, viljestyrke og målbevisst

øving, har koret rukket å markere seg sterkt i det musikalske bybildet. I konserthuset, 

under høyreiste kirketak, på lykksalige firmafester og som tonefølge for flere kjente, 

etablerte artister. De som har overvært Volvenes konserter, sier vi har evnen til å trollbinde.

Det liker vi. Vi liker å spre glede og humør, vi liker når vi får vårt publikum til å sense de vare,

intense stemningsbildene som skapes gjennom korsang.



Volve = kvinnelighet,
klokskap og styrke.

Dirigent Kirsten M. Bjerga

Kvinner, roser og sang – 

raskeste veien til rike 

følelsesfarger og vingeflukt

med sinnsro (som regel)

Volvene inviterer til en

samstemt opplevelse! 



Vårt musikalske mangfold 

gjør oss i stand til å nå ut til en 

stadig videre publikumskrets.

Følg med oss, vi har mange

spennende prosjekter på gang.

Engasjér oss i pur glede, 

så vel som til de høytidelige

evenementer. Volvenes sang

glemmer du ikke så lett.

Volven var så høyt verdsatt 

i vikingtiden, at husets herre

overlot høysetet til henne 

når hun kom til gårds.

Volvene spiller på et bredt register. På repertoaret står 

alle typer musikk. Klassisk korrepertoar, folkemusikk og 

skandinavisk kormusikk. Volvene har de siste årene også 

samarbeidet med koreograf i forhold til musikals, samt 

arbeidet tett sammen med ulike lokale artister innen 

sjangre som blues og jazz. 

Takket være vår dyktige og inspirerende dirigent, 

Kirsten M. Bjerga, blir repertoaret seriøst gjennomarbeidet 

og framført på et høyt faglig nivå. Kirsten er utdannet 

musikkpedagog ved Musikkonservatoriet i Bergen, og har 

i en årrekke arbeidet som kordirigent i Stavangerområdet.
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