Strategiske satsingsområder for Norges Korforbund for 2020 – 2024 med
handlingsplan for årene 2020 – 2022
Vedtatt på Norges Korforbunds landsmøte på Gardermoen 17. oktober 2020

1. Øke bevisstheten om korsangens kvaliteter og ringvirkninger
Korsang er den største kulturaktiviteten i Norge. Det er altfor mange som ikke kjenner de
mange positive sidene ved korsang. Dette vil Norges Korforbund (NK) gjøre noe med.
Korsang fortjener en høyere status, det må forskes mer på virkningene av sang, og sangen
må styrkes i skolen og på andre arenaer i samfunnet. I et samfunn med stadig større avstand
og forskjeller mellom folk, skaper det frivillige kulturlivet og korene viktige møteplasser i
lokalsamfunnet.
Tiltak i perioden 2020 - 2022
•
•
•
•
•

Ha dialog med minst fem politiske partier årlig der korsangens gode effekter og
økonomiske behov blir kommunisert.
Produsere minst to kronikker eller innlegg i løpet av året.
Samle 50 historier (tekst eller video) om hvorfor folk synger i kor til bruk i NKs
kommunikasjonskanaler og til presse.
Distriktsledd skal samle minst tre historier (tekst eller video) om hvorfor folk i distriktet
synger i kor.
Levere innspill alene eller sammen med andre organisasjoner til alle relevante
høringer nasjonalt.

2. Utvikle korsangen i Norge
Vi må hele tiden bidra til å utvikle korsangen i Norge. Dette skal vi gjøre gjennom
musikkfaglige og organisatoriske tiltak. Et kor som fungerer og utvikler seg, tiltrekker seg
flere medlemmer, skaper større trivsel og gir bedre musikalske opplevelser både for
medlemmer og publikum. NK må fortsette med dirigentutvikling og arbeide for økt kunnskap
om repertoar. Forbundet må også spre norsk kormusikk og stimulere til at mer musikk blir
arrangert for kor. NK vil jobbe for gode lokaler for øving og framføring og spre kunnskap om
verktøy for innstudering.
Tiltak i perioden 2020 - 2022
•
•
•
•

•
•
•

Søke om å få arrangere en stor internasjonal korfestival.
Ferdigstille og distribuere Notelyst – opplæringsprogrammet som skal gjøre at
korsangere synger bedre etter noter.
Lage oppfølger til sangboka Samstemt med norske sanger i gode arrangementer for
mannskor og damekor.
Lage informasjonspakke til kor om hva som er gode øvingslokaler, inkludert
veiledning om hvordan man søker støtte fra Kulturrom (tidligere
Musikkutstyrsordningen).
Lage en konferanse om ny norsk kormusikk i samarbeid med aktuelle organisasjoner.
Utvikle kurs i konsertproduksjon.
Distriktsledd skal alene eller i samarbeid med andre distriktsledd arrangere minst ett
årlig kortreff eller korkonkurranse der musikalsk veiledning/opplæring er et av
elementene.

•

Distriktsledd skal hvert år tilby samlinger og/eller kurs for dirigenter.

3. Skape rekruttering og mer mangfold i Kor-Norge
Vi vil at flere skal få oppleve det å synge i kor. Kor bør finnes på flere arenaer i samfunnet.
Uten rekruttering fra alle samfunnsgrupper stagnerer Kor-Norge. Mangfold er menneskelig
variasjon og omhandler både kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, livssyn og legning. Det
kan også omfatte utdanning, verdier, interesser, kompetanse og familiestatus.
Tiltak i perioden 2020 - 2022
•
•
•
•
•
•
•

Felles uke i hele Norge med åpne korøvelser. Distriktsledd skal markedsføre denne i
lokale medier.
Utarbeide veileder for rekruttering til kor
Utarbeide veileder for hvordan man etablerer internasjonale kor.
Lage fem videohistorier om kor for unge voksne og knytte disse opp mot konkrete tips
om hvordan starte et kor.
Utvikle nybegynnerkurs i korsang og iverksette dette fire steder i landet.
Støtte og samarbeide med Ung i Kor i arbeidet med å starte nye barne- og
ungdomskor.
Etablere klare forventinger og måltall for rekrutteringen for perioden

4. Styrke Kor-Norges samfunnsansvar
Korene har en viktig rolle i sine lokalsamfunn. Korsang bidrar til bedre folkehelse, skaper
viktige fellesskap for deltakerne og beriker lokalmiljøet. Korene er en viktig oppdragsgiver for
profesjonelle musikere, sangere og dirigenter. Organisasjonen må bidra til et bærekraftig
samfunn både på det mellommenneskelige plan og når det gjelder det ytre miljø.
Tiltak i perioden 2020 - 2022
•
•
•
•
•

Gjennomføre pilotprosjekt sammen med Krafttak for sang om sang og helse.
Utarbeide en veileder for gjennomføring av grønne / miljøvennlige arrangement.
Lage veileder for ansatte og tillitsvalgte om hvordan å velge miljøvennlig transport til
møter og arrangementer.
Distriktsleddene skal lage en plan for hvordan de vil gjøre sine arrangementer mer
miljøvennlig.
Samarbeide med relevante aktører om pakketilbud for sangopplæring av lærere

5. Styrke medlemmenes tilhørighet og eierskap til NK
For NKs videre utvikling må medlemmene ha et sterkt forhold til den organisasjon og hvorfor
arbeidet som gjøres der er viktig. Vi må bygge og styrke organisasjonen gjennom sunne
holdninger, gode rutiner og tydelig kommunikasjon. Det er også viktig at vi rekrutterer og
lærer opp tillitsvalgte på alle nivåer.

Tiltak i perioden 2020 - 2022
•
•
•
•
•
•
•
•

Lage kommunikasjonsplan på tvers av organisasjonen (inkludert distriktsledd).
Lage ny brosjyre om medlemsfordeler og utrede mulighet for et digitalt medlemskort.
Inngå minst én ny kollektiv avtale for medlemskor eller sangere i medlemskor hvert
år.
Videreutvikle innlogget side på kor.no slik at korene får bedre oversikt over avtaler de
har inngått via NK og støtte de har søkt om og fått innvilget.
Utrede muligheten for å oppdatere korenes styrer i Brønnøysundregistrene gjennom
medlemssystemet slik Frivillighet Norge nå har gjort mulig.
Utrede samarbeid med leverandører av digitale verktøy for kor.
Videreutvikle korhåndboka og kursopplegg for tillitsvalgte i kor og distriktsledd
Videreutvikle samarbeidet med de andre kororganisasjonene gjennom Koralliansen

