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Melding om virksomheten 2019 
Norges Korforbund samler 30 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. 
Organisasjonens hovedmål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere 
kvalitet. For å oppnå dette arbeider vi for å bedre rammebetingelsene for kor i Norge. 
Visjonen for Norges Korforbund er Sang hele livet. 

Gjennom Norges Korforbund har de over 1000 medlemskorene tilgang på en rekke 
aktiviteter, kurs, opplæringstilbud og medlemsfordeler både for korister, dirigenter og 
tillitsvalgte. Denne meldingen vil forsøke å gi et bilde av arbeidet og aktiviteten i 2019 i alle 
ledd i organisasjonen, fra hovedkontor til distriktsledd.  

1 Forord fra Presidenten  

Både musikalsk, organisatorisk og politisk har 2019 vært et aktivt og spennende år for 
Norges Korforbund. Dette er det gjort nærmere rede for i 
denne «Melding om virksomheten 2019». Her vil jeg bare 
trekke fram et utvalg aktiviteter og momenter jeg særlig 
synes fortjener å bli assosiert med året 2019. 

Pr. 31.12.19 hadde Norges Korforbund 1 021 medlemskor 
og 30 297 individuelle medlemmer (mot 29 963 
individuelle medlemmer 31.12.18). Dette er en økning på 
20 kor og 334 kormedlemmer i 2019. Forbundets 
sentralstyre er svært fornøyd med økningen i 
organisasjonens medlemsmasse. Det samme gjelder 
sentralstyrets vurdering av Norges Korforbunds 
årsregnskap for 2019. Dette viser et overskudd på kr 
747 849,- kroner. 

En prioritert oppgave for Norges Korforbund er å arbeide for å bedre rammebetingelsene for 
kor i Norge. I 2019 bidro vi til at regjeringens forslag til kutt i voksenopplæringsstøtten ble 
stanset i Stortinget. Vi jobbet også aktivt for å styrke sangens plass i skolen og fikk stanset 
fjerningen av sang fra læreplanen i norsk-faget. I tillegg jobbet vi for forenkling og styrking av 
ordningen for voksenopplæringsstøtte gjennom studieforbund, blant annet ved å sende 
høringssvar til departementet. Det er også gledelig at satsingen på kordirigenter over 
statsbudsjettet blir videreført.  

Rekken av kormusikalske aktiviteter assosiert med Norges Korforbund i 2019 er lang, og her 
er det bare plass til å minne om noen få: 

• Sommerkorskolen på Toneheim 
• NM for kor i Trondheim 
• Norsk finale i Eurovision for kor 

I 2019 ble det delt ut intet mindre enn 161 eksemplarer av Norges Korforbunds 
fortjenstmedalje med diplom til individuelle medlemmer som har sunget i kor i flere tiår. Av 
disse ble det delt ut 19 60-årsmedaljer, mens to medlemmer fikk utdelt 70-årsmedaljer. 



Norges Korforbund - Melding om virksomheten 2019 
 

5 
 

Avslutningsvis i dette forordet vil jeg benytte anledningen til å rette en stor takk til Norges 
Korforbunds mange tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen for den viktige innsatsen dere 
har gjort for forbundet i 2019. Jeg vil også takke Norges Korforbunds ansatte både sentralt 
og lokalt for det arbeidet disse har utført til beste for forbundet i samme år. Begge grupper 
er – hver for seg og i samarbeid med hverandre – nøkkelpersoner i bestrebelsene på å 
utvikle Norges Korforbund til å bli en enda bedre organisasjon for sine medlemskor og 
individuelle medlemmer enn hva den er i dag.  

 

Vennlig  hilsen,                                                                                                                                             
Stein T. B. Høyer                                                                                                                                         
President Norges Korforbund 

 
 
 

 

2 Nøkkeltall for Norges Korforbund 2019  

 31/12 2019 31/12 2018 

Antall medlemskor 1021 1001 

Antall korsangere 30 369 29 963 

Antall timer 
korøvelser  

109 081 107 738 

Antall distriktsledd 23 23 

Antall ansatte  16 15 

Antall årsverk 12,1 

(Av disse var 3,5 
årsverk for 

distriktsledd) 

11,0 

(Av disse var 3,4 
årsverk for 

distriktsledd) 

Driftsinntekter 45 025 293,- 45 838 538,- 

Årsresultat 747 839,- 763 233,- 
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3 Organisasjon 

Norges Korforbund (NK) er en av de største organisasjonene innenfor det frivillige kulturliv i 
Norge. Ved utgangen av 2019 hadde organisasjonen 30 297 medlemmer fordelt på 1021 kor.  

Øverste myndighet i NK er landsmøtet, som holdes hvert annet år. Sentralstyret leder 
forbundet mellom landsmøtene. De årene det ikke er landsmøte, arrangeres et ledermøte 
der alle distriktsleddene er representert. Disse ledermøtene har noen av de samme 
punktene på dagsorden som landsmøtet: Godkjenning av regnskap, godkjenning av melding 
om virksomheten og fastsettelse av budsjett. I april 2019 ble det avholdt ledermøte i på 
Gardermoen. 

Ved utgangen av 2019 hadde NK 23 distriktsledd. Disse er selvstendige juridiske enheter 
med egne styrer. NK Troms endret navn til NK Troms og Finnmark på sitt årsmøte i 2019. For 
oversikt over distriktsledd med medlemstall, se vedlegg.  

Flere av distriktsleddene samarbeider på fast basis. Dette gjelder distriktsleddene i Innlandet 
som samarbeider gjennom Samarbeidsutvalget for NK i Innlandet (SUNKI) og 
distriktsleddene i Nord-Norge som samarbeider gjennom NK Nord. 

 

3.1 Sentralstyret 

 

Sentralstyret (valgt på landsmøtet 2018): Foran fra venstre: Elin Persson (NK Nordmøre), 
Anne-Grethe Klaussen (NK Vestfold-Telemark), Beate Styri (NK Oslo-Akershus), Torunn Myhre 
(NK Østerdalen). Bak fra venstre: Tom Gunnar Ask (NK Troms og Finnmark), Trond Håskjold 

(NK Sør-Trøndelag), Stein Høyer (NK Haugaland), Helen Bakke Agledahl (NK Troms og 
Finnmark), Elias Blichfeldt Mørk (NK Hordaland), Thom Kåre Eie (NK Sørlandet). 

 

Sentralstyret har gjennomført seks fysiske møter i 2019. I tillegg er det gjennomført to 
telefonmøter.  
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3.2 Administrasjonen 

NK har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Bergen, Trondheim og Narvik. I tillegg har NK 
distriktskontorer i Sandefjord og Levanger. NK hadde 16 ansatte ved utgangen av 2019 
fordelt på 12,2 årsverk. Sju av disse jobber helt eller delvis for distriktsleddene med til 
sammen 3,5 årsverk. Som ledd i arbeidet med å styrke NKs interne og eksterne 
kommunikasjon, begynte Ragnhild H. Aadland Høen som kommunikasjonsrådgiver på 
hovedkontoret i mai 2019. 

Staben yter medlemsservice, forvalter støtteordninger, gir organisatorisk og musikalsk 
rådgivning, produserer arrangementer og står for kommunikasjon til medlemmene og til 
media. I tillegg jobber staben med musikalsk utvikling og korpolitisk arbeid.  

Administrasjonen legger stor vekt på å møte distriktsledd og medlemskor og ha en direkte 
dialog med disse. 

Administrasjonen ledes av generalsekretær Åsmund Mæhle.  

 

 

14 av 16 ansatte på ansattsamling på Vestre Kjærnes gård. 
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3.3 Utvikling i medlemstall 

NK har hatt en stigning i medlemsmasse i perioden. Antall medlemskor gikk opp fra 1001 til 
1021. Antall kormedlemmer gikk opp fra 29 963 i 2018 til 30 297.  54 kor meldte seg inn i 
2019. Av korene som meldte seg ut, var det 13 kor som ble nedlagt.  

3.4 Erfaringsdeling og kompetanseheving i organisasjonen 

NK arbeider kontinuerlig med å styrke organisasjonen, bygge kompetanse og dele erfaringer. 
I 2019 ble det avholdt kurs for nye tillitsvalgte og kurs i blant annet håndtering av media og 
opplæring i sosiale medier. Se mer utfyllende informasjon under punkt 5.3. 

Høsten 2019 ble det avholdt landsdelssamlinger i Stjørdal, Bergen, Biri og Narvik. Her fikk de 
tillitsvalgte fra distriktsleddene informasjon, faglig påfyll og muligheten til å dele erfaringer.  

3.5 Musikkfaglig råd 

Musikkfaglig råd (MFR) består av fagpersoner valgt av landsmøtet. Rammen under 
inneholder deres rapport for perioden 2019. 

Rapport fra Musikkfaglig råd (MFR) for 2019 

På landsmøtet i Tromsø, april 2018, ble følgende personer valgt til MFR: 

Elin Persson (leder), Dag Erik Enoksen, Bjørn Gisle Seter, Åshild Alette Haugstad (ikke på 
valg). 

Varamedlemmer: Kai Lennert Johansen, Asbjørg Utby 

MFR har en strategisk og faglig retningsgivende funksjon innen musikk- og studieområdet i 
NK. Oppgavene i rådet har vært forankret i handlings- og strategiplanen og i samsvar med 
organisasjonens øvrige aktivitet. Rådets leder har fast plass i sentralstyret og sikrer 
dermed et musikkfaglig fokus i beslutningsfaser. 

MFR får oppgaver som utredning av saker, uttalelser eller innspill til saker gitt av 
sentralstyret. 

MFR har hatt flere møter, både fysiske i forbindelse med andre arrangementer og via 
Skype, for å diskutere og arbeide med diverse saker. Noen av møtene er også fellesmøter 
mellom MFR og musikkfaglige ansatte. 

Aktiviteter i 2019: 

26. april: Samtaler/møter mellom MFR og musikkfaglige ansatte i forbindelse med 
ledermøtet på Gardemoen. Tema: Oppdatering om utdanningstilbud innenfor 
ensembleledelse i ulike deler av landet. Utveksling av informasjon vedrørende 
Koralliansens kursvirksomhet og mentor-ordning, samt andre aktiviteter rundt om i 
landet. Behovet for dirigenttreff og repertoarkurs. Ønske om dirigentreiser. 

13.oktober: Fellesmøte mellom MFR og musikkfaglige ansatte i forbindelse med NM for 
kor i Trondheim. Tema: Samstemt – korhefte med fellessanger til bruk i arrangement i regi 
av NK: Diskusjon angående repertoaret og eventuelle nye arrangement av aktuelle sanger. 
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3.6 Eierskap 

Norges Korforbund er en av eierorganisasjonene i Toneheim folkehøgskole, hvor NKs 
Sommerkorskole arrangeres hvert år. Toneheim folkehøgskole ble stiftet av ildsjeler fra 
Norges Sangerlag i 1946. Fra 1972 til i dag har skolen blitt drevet i egne lokaler på Ridabu 
ved Hamar. Spesialrådgiver Rune Frank Brunslid er første varamedlem i styret til 
eierforeningen til Toneheim Folkehøgskole. 

4 Korpolitisk arbeid 

En av NKs viktigste oppgaver er å arbeide for å bedre rammebetingelsene for kor i Norge. 
Dette gjør vi gjennom dialog med departementene, politikere og samarbeidende 
organisasjoner. Det er også viktig å løfte fram korenes aktivitet i media og synliggjøre 
effektene av korsang i samfunnet. 

Les mer om hva Norges Korforbund mener på www.kor.no/vi-mener  

4.1 Sang i skolen – høringsuttalelser og aksjon 

I juni 2019 leverte Norges Korforbund høringsuttalelser til både ny læreplan i norsk og ny 
læreplan i musikk. I læreplanen i musikk spilte vi inn at «Vi mener at sang bør løftes opp som 
et eget kompetansemål for alle trinn, i hvert fall i barneskolen, men helst i hele grunnskolen. 
[…] Vi mener sang må gis tyngde i musikkfaget for at sangen ikke skal svekkes alvorlig over 
tid.» 

I læreplanen i norsk fremhevet vi viktigheten av at «sang ikke må kunne velges bort fra 
norskfaget og at sang bør være med i læreplanens kompetansemål.» 

Samme måned tok Norges Korforbund også initiativ til en stor demonstrasjon foran 
Stortinget for å kreve daglig sang i skolen og et kompetanseløft i sang for lærerne i dag og i 
fremtiden. Hele 33 nasjonale 
organisasjoner stod sammen 
om disse kravene og oppropet 
«Vi synger ut for sang i 
skolen». Politikere fra alle 
partier ble invitert til å delta i 
et debattpanel på Eidsvolds 
plass. Den kjente sangeren Maj 
Britt Andersen og et barnekor 
ledet allsangen da vi sang ut 
for sang i skolen.  
 
Demonstrasjonen ble dekket 
av både NRK TV, nrk.no, 
Aftenposten, Utdanningsnytt 
og Musikkultur. NTBs artikkel 
om demonstrasjonen ble 
publisert i både Fagpressenytt 
og mange lokalaviser.  

http://www.kor.no/vi-mener
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I oktober ble de nye læreplanene presentert, og vi kunne juble over at sangen igjen er inne i 
læreplanen i norsk på barnetrinnet. 

 

Vi nådde 96 176 personer med vårt budskap om læreplanen i norsk, og skapte stort engasjement. 

4.2 Statsbudsjettet – Stoppet kutt i 
voksenopplæringstøtten 

I oktober kom Erna Solberg-regjeringens forslag til 
statsbudsjett. Flertallsregjeringen foreslo kutt i støtten til 
voksenopplæring (VO-støtten) gjennom studieforbund på 
om lag 5 prosent.  
 
I et tett samarbeid med studieforbundene og andre 
organisasjoner arbeidet vi strategisk opp mot sentrale 
stortingspolitikere fra Høyre, KrF og Venstre for å få snudd 
dette. Det lyktes. De lyttet.  
 
I det endelige statsbudsjettet for 2020 økte VO-støtten, slik 
at støtten nå går opp fra 100 til 105 kroner i timen. 
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4.3 Arendalsuka 

I august deltok Norges Korforbund på Arendalsuka, der vi gjennom Kulturalliansen var med 
og arrangerte paneldebatt om den nye voksenopplæringsordning. Arendalsuka er et 
strategisk viktig sted å være for å knytte kontakter og drive med politisk påvirkning. Vi fikk 
nyttige samtaler med politikere og andre organisasjoner om viktige temaer som sang i 
skolen, støtteordninger og gode lokaler for kulturlivet. 

 

Rådgiver Martin Borgnes og generalsekretær Åsmund Mæhle på Arendalsuka. 

 

4.4 Høringsuttalelse om ny voksenopplæringsordning 

I desember leverte Norges Korforbund høringsuttalelse vedrørende endringer i 
voksenopplæringsordningen. Vi spilte blant annet inn at følgende momenter er svært viktig 
for Norges Korforbund: 

• Rapportering fra ordningen må gjøres så enkel som mulig, og i tråd med målene i 
frivillighetsmeldingen. 

• Tilgangen til offentlige undervisningslokaler må utvides. 

• Studieforbundene må få gode rammebetingelser slik at de er robuste og kan legge til 
rette for opplæring og pedagogisk utvikling 
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5 Musikalsk tilbud og kompetanseutvikling 

For kor er sang det viktigste. Å støtte opp om korenes musikalske arbeid er derfor det NK 
jobber aller mest med. Dette gjør vi gjennom å tilby spennende og utviklende arenaer der 
medlemskor og enkeltmedlemmer kan synge sammen. NK har også en rekke musikalske 
opplæringstilbud.  

5.1 Kurs i sangteknikk for kor 

NK har utviklet kursopplegget Med stemmen som instrument som vi tilbyr våre medlemskor. 
I dette kurset får koret og dets medlemmer opplæring i temaer som holdning, pusteteknikk, 
vokalplassering, klang, intonasjon, artikulasjon, tekstbehandling og stemmens registre og 
funksjoner. Ordningen har nå over 90 kvalifiserte instruktører. I 2019 bestilte 43 kor 
instruktører til å holde kurset. 

Nytt av året er det at korene kan søke om 2000 kroner i støtte for å gjennomføre kurset 
dersom de bruker våre godkjente instruktører. 27 fikk innvilget dette i 2019 etter å ha sendt 
inn evalueringsskjema. Tilbakemeldingene fra korene er svært gode. 

5.2 Dirigentutvikling 

Det er mangel på kvalifiserte kordirigenter i Norge, og det er derfor et prioritert område for 
NK å arbeide med utvikling av dirigenter. Dette gjør vi gjennom å arrangere kurs, samle 
dirigenter på nettverksmøter og være pådriver for videreutdanning av kordirigenter. Mye av 
dette arbeidet foregår lokalt.  

Sommerkorskolen er også en viktig arena for opplæring av dirigenter. 

NK arbeider også for å styrke utdanningsinstitusjonenes dirigentutdanninger og bidrar til å få 
studenter til disse utdanningene. I 2019 har vi blant annet vært i dialog med Universitetet i 
Stavanger og NTNU om dette. 
 
Studietur for dirigenter til Kansas City 

I 2019 arrangerte NK en studietur for dirigenter til ACDA-kongressen i Kansas City i USA. Her 
er noen av tilbakemeldingene fra dirigentene som deltok: «Turen var en enorm suksess og 
jeg har sanket inn repertoar for flere år fremover!» «enormt interessant og lærerikt med alle 
de ulike fagseminarer/foredrag.»  
«Det beste med denne 
turen er 1. 
kompetansedeling 2. 
Overdose med 
kvalitetskorsang, notedykk, 
inspirasjon og impulser. 3. 
Kjenne på et fellesskap i en 
ellers så relativt ensom 
posisjon. 4. Og etter en 
sånn tur lengter vi hjem til 
korene våre - ivrig etter å 
teste ut nye tips.» 
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Koralliansens dirigentsatsing 

I statsbudsjettet for 2019 ble det satt av tre 
millioner kroner til Koralliansens 
dirigentsatsing.  

Ved hjelp av disse midlene ble det satt i 
gang 37 kurs for dirigenter med til sammen 
461 deltakere. Høsten 2019 ble det startet 
14 mentorordninger rundt i landet der 52 
dirigenter får veiledning.  

Som del av satsingen ble det i 2019 
opprettholdt en stipendordning som gjør at 
dirigenter kan få støtte til egne 
opplæringstiltak. 40 dirigenter ble tildelt 
stipend på 4000,- eller 8000,- kroner. Til 
sammen 264 000,- kroner ble delt ut til 
disse. 
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Mentorordningen for kordirigenter er populær. 

Samlet oversikt 

De fleste av våre distriktsledd har samlinger og kurs for dirigenter hvert år. Her er en oversikt 
over samtlige arrangementstilbud som våre dirigenter har hatt tilgang til og som er arrangert 
av distriktsledd, NK sentralt eller andre organisasjoner i Koralliansen:  

Basiskurs i Rytmisk Korledelse med Jens Johansen Den Norske Opera, Oslo 

Dirigentkurs 2 Gjøvik 

Dirigentkurs 2 - MODUL 2 Koralliansens Dirigentkurs 2  Levanger 

Dirigentkurs 2 - MODUL 2 Koralliansens Dirigentkurs 2  Levanger 

Dirigentkurs: Korpsykologi og klangbehandling i kor Stjørdal 

Dirigenttreff i Norges Korforbund Hordaland Bergen 

Dirigenttreff i Norges Korforbund Rogaland, med Tove Ramlo-Ystad Sola Kulturhus 

Dirigenttreff med Thomas Caplin Haugesund 

Fagdag for kordirigenter Scandic Ørnen, Bergen 

Gratis kurs for dirigenter med Tor Halvard Nilsen Mosjøen 

Koralliansen, Kurs i rytmisk korledelse med Thomas Caplin Bergen 

Koralliansen: Dirigentkurs 2 Fredrikstad 

Koralliansen: Dirigentkurs 2 Stavanger 

Koralliansen: Dirigentkurs for viderekommende Ålesund 

Koralliansen: Finsk kormusikk Vadsø 

Koralliansen: Korrepertoar komponert og arrangert til 
arbeidersangerforbundet Strømmen 

Koralliansen: Kurs for dirigenter med noe erfaring Asker 

Koralliansen: Kurs i bruk av joik i kor for dirigenter Tromsø 

Koralliansen: Kurs i bruk av joik i kor for dirigenter Trondheim 

Koralliansen: Kurs i digital gehør- og musikkteoriopplæring Stavanger 

Koralliansen: Kurs i rytme og improvisasjon med Merzi Rajala Stjørdal 

Koralliansen: Kurs i rytmisk ledelse i vokalensembler og kor med Jostein 
Hasselgård Stjørdal 

Koralliansen: Ledelse av gregoriansk sang Stavanger 

Koralliansen: Nybegynnerkurs i korledelse Oslo 

Koralliansen: Repertoar - og dirigentkurs for mannskor Oslo 

Koralliansen: Vokalopplæring for dirigenter Tromsø 

Koralliansen: Vokalopplæring for dirigenter Tromsø 

Kurs i rytmisk korledelse Larvik 

Kurs: Stor musikk med små midler Arna kyrkje, Bergen 

Temakurs: Vokalopplæring for dirigentar Sandane 

Korkonkurranseforberedelser (kurs) Trondheim 

Mentorsamling  Trondheim  

Prosjekt korutvikling samling nr. 3 Skei 

Koralliansen: Dirigentkurs 1 Trondheim 

Koralliansen: Prøv deg som kordirigent Alta 

Kurs for hjelpedirigenter som vil litt videre Stjørdal 

Pop-arrangering i kor (kurs) Trondheim 

Prøv deg som Kordirigent - Nybegynnerkurs Sortland 

Repertoarkurs for dirigenter og musikkutvalg Trondheim  
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Sommerkorskolen på Toneheim Hamar 

Dirigenttur til Kansas City Kansas, USA 

 

5.3 Opplæring av tillitsvalgte i kor 

2019 ble nok et aktivt år med hensyn til opplæring av tillitsvalgte og styremedlemmer i kor. 
Kursene er primært avholdt i forbindelse med årsmøter og kurshelger i distriktsleddene, 
men også på enkelte av samlingene i regi av NK sentralt. Vår spesialrådgiver Rune Frank 
Brunslid har holdt elleve kurs der til sammen nærmere 150 av våre medlemskor har vært 
representert. Også landsdelssamlingene har vært brukt til kursing av de tillitsvalgte. 

Hovedfokuset i denne kursingen har vært organisasjonskunnskap, god kordrift, 
medlemsfordeler, støtteordninger og rekruttering. Da det velges nye tillitsvalgte både på 
distrikts- og kornivå ved de fleste årsmøter, er det et stort behov for kontinuerlig 
oppdatering av tillitsvalgte. 

Også temabaserte kurs for tillitsvalgte har det blitt arrangert flere av, fra Mandal i sør til 
Harstad i nord. Temaer som har vært populære her, er søknadsskriving, rekruttering, sosiale 
medier, media og ny webløsning/trender i kor-Norge. 

I august arrangerte NK en inspirasjonstur for tillitsvalgte i distriktsledd til European Choir 
Games i Göteborg. De mer enn 30 deltakerne fikk overvære den internasjonale finalen i 
Eurovision Choir 2019 og fikk med seg flere av de andre konkurransene under festivalen. Det 
var også lagt opp til egne inspirasjonsforedrag for deltakerne. 

5.4 Norsk finale i Eurovision Choir 

Eurovision Choir er en konkurranse i «eurovisjonsfamilien» som arrangeres av den 
europeiske kringkastingsunionen, EBU, hvert annet år. I april 2019 arrangerte NRK og Norges 
Korforbund en norsk finale der vinneren gikk videre til den direktesendte internasjonale 
finalen.  

Den norske finalen ble arrangert i Store Studio på Marienlyst med Mari Lunnan og Arild 
Erikstad som programledere. Korene som deltok var Volve Vokal fra Bergen, Studenters 
Sangforening fra Oslo, Defrost Youth Choir fra Hamar og Kammerkoret Aurum fra 
Trondheim.  

Konkurransen ble sendt direkte på radiokanalen NRK Alltid klassisk og ble sendt i redigert 
opptak på TV-kanalen NRK2 senere samme måned. 
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Volve Vokal med sin dirigent Gro Espedal vant den norske finalen i Eurovision Choir 2019 

5.5 Sommerkorskolen 

Sommerkorskolen på Toneheim ble som vanlig arrangert siste uke av juli. 

Sommerkorskolen er NKs flaggskip, og her får deltakerne en opplevelsesrik uke sammen 
med instruktører på svært høyt nivå. På Toneheim deltok til sammen 84 deltakere fordelt 
på sju ulike kurs. På Toneheim kunne deltakerne velge mellom følgende kurs: 

• Korsangerkurs: Beatboxing & Vokalgruppe med Roxorloops (NL) og Astrid Vang 
Pedersen (DK) 

• Korsangerkurs Klassisk med Jonathan Rathbone (GB) 

• Korsangerkurs: Vokal Jazz & Pop med Thomas Caplin 

• Dirigentkurs Nivå 1: Instruktør Ketil Jule Bjørnstad Belsaas 

• Dirigentkurs Nivå 2: Instruktør Ingrid Danbolt 

• Dirigentkurs Nivå 3: Marit Tøndel Bodsberg 

• Dirigentkurs Nivå 4: Michael Barrett (Sør-Afrika) 

• Felleskor. Dirigent: Jonathan Rathbone og Michael Barrett 

• Øvingskor. Dirigent: Håvard Forvemo 

• Repetitør: Berit Billingsø 

 
Nina Fongaard fra dirigentkurs nivå 3 dirigerer øvingskoret. 
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Fra avslutningskonserten i Vang kirke. 

 
Instruktører og stab fra Sommerkorskolen 2019 samlet. 

5.6 NM for kor i Trondheim 

NM for kor ble arrangert i Trondheim 11. og 12. oktober. NM for kor vokser sterkt i størrelse, 
og på dette mesterskapet deltok hele 58 kor og vokalgrupper. Korene holdt et høyt nivå og 
det var stor musikalsk bredde i mesterskapet. Det har vært en markant nivåstigning bare 
siden forrige Kor-NM ble arrangert. I forrige NM konkurrerte 1 100 sangere i 12 ulike klasser. 
I år konkurrerte rekordmange 1 600 korsangere i hele 17 ulike klasser!  

Vinnerne i de ulike klassene: 

• Elite: Den norske Studentersangforening – dirigent Marit Tøndel Bodsberg Weyde 
• Elite sakral: Den norske Studentersangforening – dirigent Marit Tøndel Bodsberg  
• Barnekor: Bærum pikekor – dirigentene Ingrid Stige og Christina Thingvold 
• Blandet kor A: Vokalensemblet SKRIK – dirigent Christian Holter 
• Blandet kor B: Selbu Korensemble – dirigent Ivar Aas 
• Damekor A: Courage – dirigent Vibeke Ulstad Akersveen 
• Damekor B: Sangforeningen – dirigent Knut Kristian Mohn 
• Seniorkor: Oslo Seniorkor – dirigent Jon Harthug 
• Sakral A: Sætre Vokalforum – dirigent Tone Elisabeth Braaten 
• Sakral B: Skedsmo Kammerkor – dirigent Gjermund Bjørklund 
• Mannskor A: Bel Chorus – dirigent Dag Erik Enoksen 
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• Mannskor B: Os Mannskor – dirigent Jo Ryen 
• Vokalgruppe A akustisk: Host! – dirigent Christine Wilhelmsen 
• Vokalgruppe A med mikrofoner: Femme – dirigent Elin Karpinski Strandheim 
• Vokalgruppe B: Vokalgruppa Konsonantkompaniet – dirigent Gunnhild Breirem   
• Åpen klasse A: Femme – dirigent Elin Karpinski Strandheim 
• Åpen klasse B: Koret Bris – dirigent Lars Inge Tverberg 

 

Direktesendt NM-reportasje i NRK TV (Midtnytt). 
NRK Trøndelag sendte også tre direktesendte radioreportasjeinnslag fra NM. 

 

       

NM for kor fikk solid dekning i både Adresseavisen  

og en mengde av landets lokalaviser og fagpresse. 
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Også på Facebook og Instagram gikk postene fra NM for kor svært godt. 

5.7 Seniorkurs Savalen 

Seniorsang for 60+-segmentet ble gjennomført med 70 deltakere på Savalen Fjellhotell & 
Spa i april. Harald Bjørkøy var instruktør og hadde fokus på hvordan bruke stemmen når man 
blir eldre. Audun Kayser var med som pianist og repetitør, og Harald og Audun underholdt 
med konsert den ene kvelden.  

 

Seniorsang på Savalen, april 2019. 

5.8 Regionale  arrangementer for kor 

KorKræsj med Fædrelandsvennen 

KorKræsj i Kristiansand ble en stor suksess i november. Samarbeidet med regionavisen 
Fædrelandsvennen skaper mye blest og medieoppmerksomhet slik at mange kommer på 
konserten. 565 publikummere fikk oppleve sju sørlandskor fra Egersund til Lillesand.  
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Korvaka på Røros 

Korvaka på Røros med den britiske korlegenden John Rutter ble en suksess. Fra programmet 
kan nevnes: «Tett på-møte» med John Rutter for dirigenter, seminar for sangere i Røros 
kirke, åpen vurdering i kirka der deltakende kor fikk direkte tilbakemelding fra Rutter med 
publikum til stede og konserter i kirka fredag og lørdag hvor korene deltok.  Korvaka ble 
avsluttet med et spektakulært «korstunt» nede i Olavsgruva med John Rutter. 

 

Den verdenskjente komponisten John Rutter dirigerer under Rørosvaka-konserten i Olavsgruva. 
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Korvake i Bodø domkirke 

Norges Korforbund Salten inviterte alle korene i Salten til Korvake i Bodø lørdag 14. 
september 2019. Korene fylte hele byen med korsang; på kafeer, hotellene, i Glasshuset, City 
Nord og liknende steder. I tillegg fikk publikum oppleve ekte sangglede i konsert i Domkirka 
på kvelden. Hvert kor fikk tilbakemelding umiddelbart etter sin opptreden fra musikkfaglige 
representanter. 

 

Avisoppslag i Avisa Nordland 

Sangerstevner og andre kortreff 

Lokale sangerstevner ble avholdt i 
et titalls distriktsledd - de fleste 
med felleskonserter og sangertog 
som stevnets høydepunkt. 
Sangerstevnene har solide røtter i 
norsk kortradisjon og er for mange 
kor en viktig motivasjonsfaktor for 
deres aktivitet. For deltakerne er 
dette også en potensiell 
pedagogisk arena for læring. 
Seminarer for sangere og 
dirigenter blir lagt til stevnene med 
dyktige instruktører. Dette har 
medvirket til at både dirigenter og 
sangere tar flere gode impulser 
med hjem til eget korarbeid.  

 

Sangerstevnet i Egersund fikk solid pressedekning både før og etter stevnet. 

 

I 2019 ble det avholdt sangerstevner i Egersund, Molde, Haugesund, Mo i Rana, Surnadal, 
Støren, Fredrikstad, Molde, Gjøvik, Brattvåg, Ørsta, Måløy, Førde og Kaupanger. 
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I noen distrikter arrangeres ulike varianter av samme konsept under navn som Koriade, 
Kortreff eller Vintertreff. 

Andre regionale arrangementer for kor 
Av regionale arrangementer i regi av NKs distriktsledd kan vi nevne: 

• Nyttårskonserter i Hedmark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Troms 

• Vintertreff med seminar på Brandbu og Dokka 

• KORiNT-cup i Nord-Trøndelag 

• Askim korcup 

• Tretten korcup 

• Kortreff i fjorden (Hordaland) 

• Kortreff på Bryne 

• Utendørs korkonsert på Musikkfest Oslo på St. Hanshaugen 

• Med song for ei betre verd. Korkonsert i Grieghallen i Bergen 

• Konsertserien YR i Sør-Trøndelag 

• Vokalklang – vokalgruppekonsert i Oslo   

• 17. mai-konsert i Narvik og Bergen 

• Fylkesstevne for Buskerud 

• Koriade i Horten 

• Kulturnatt i Trondheim 

• To felles julekonserter i Oslo og Bærum 

• Julekonsert i Haugesund 

• Vi synger jula ut i Hedmark 
 

5.9 KorCruise 

Jazz til sjøs – KorCruise fra Oslo til Kiel 

KorCruise med Color Line ble arrangert for syvende gang i 2019 med 67 deltakere pluss 
instruktører. Årets KorCruise hadde temaet «Jazz til sjøs», og det ble sunget kjente jazzlåter 
som «You make me feel so young», «Try a little tenderness» og «Blue Skies».  Rune Brunslid 
var instruktør og Tom Rønningsveen var repetitør. Det var flotte tilbakemeldinger fra 
deltakerne. Mange var nok ikke klar over hva sjangeren jazz egentlig er, men ble overrasket 
over hvor godt disse arrangementene fungerte i kor. Jazz og kor ble en fin kombinasjon.  
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Instruktør Rune Brunslid i gang med innøving av jazzsangene i konferanseavdelingen på 

Color Magic. 

Korcruise i Vest 8. – 10. mars 2019 

NK Hordaland arrangerte Korcruise til Danmark for tredje år på rad. Korsangere i hele region 
Vest var invitert.  

Prosjektkoret hadde 72 sangere fra 20 kor, alle fra NK Hordaland. 35 av dem hadde vært på 
Korcruise året før. Instruktør og dirigent Jon Flydal Blichfeldt arbeidet med konsertrepertoar 
på øvingsseminar 9. - 10. februar. Det ble holdt to konserter: I Vor Frelsers Kirke i Aalborg 9. 
mars og i Fjord Lounge om bord i båten 10. mars.  

Vor Frelsers Kirkes Kor med dirigent Solveig B. Særkjær Skovgård var medvirkende på 
konserten i Aalborg. Konserten ble avsluttet med fellessang. Deltakerne var veldig fornøyde 
med instruktøren Jon Flydal Blichfeldt som inspirerte og skapte engasjement.  

 

Øvelse på veien til Aalborg. 
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5.10 Prosjektkor 

Et prosjektkor er en mulighet til å løfte fram musikk i et format vi ellers ikke ville ha fått til. 
Det er lærerikt, motiverende og inspirerende både musikalsk og sosialt og er med på å 
rekruttere nye sangere til korbevegelsen. 

Simon and Garfunkel 

Norges Korforbund Rogaland samlet hele 90 korister til et prosjektkor som fremførte sanger 
av Simon & Garfunkel på Sola Kulturhus lørdag 9. mars 2019. Prosjektet var åpent også for 
sangere fra NK Haugaland. 

 

Club Diva 

Club Diva er det store prosjektet som ble gjennomført av NK i Nord-Norge i 2018 og 2019. I 
2018 ble det satt sammen tre prosjektkor bestående av damer i henholdsvis Helgeland, 
Salten og Narvik (Ofoten). Prosjektet fortsatte i 2019 med prosjektkor i Harstad/Sortland og 
Tromsø/Finnsnes. 

I denne cabaret-konserten ble publikum tatt med tilbake til 1920-årene og den glamorøse 
Gatsbystilen. Sammen med musikerne fra Musikk i Nordland og leading lady England Brooks, 
skapte prosjektkorene fantastiske forestillinger. Publikum fikk kjenne på nattklubbfølelsen 
fra de kom inn døra til de gikk ut igjen. 
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Leading diva England Brooks foran kor og dansere. 

 

5.11 Kurs for korsangere 

NKs distriktsledd gjennomførte også i 2019 en rekke kurs der korsangere kunne melde seg 
på enkeltvis. Eksempler på slike kurs var: 

• Kurs i sangteknikk og oppvarming i kor 

• Notekurs  

• Kurs i rytmisk sang 

• Kurs i stemmebruk  

• Å bygge korklang 

• Repertoarkurs 

• Korsangerkurs med Thomas Caplin 

• Prøv deg som kordirigent – nybegynnerkurs i dirigering 

• Kurs for seniorsangere 

6 Støtte til kor 

6.1 Musikalsk, organisatorisk og juridisk rådgivning 

Norges Korforbund har ikke bare et musikkfaglig tilbud, men bistår også medlemskorene 
organisatorisk. Dette inkluderer:  

• Arbeidsgiverspørsmål knyttet til det å ha en dirigent ansatt. Her tilbyr vi 
standardavtaler og gir råd knyttet til ansettelse og konfliktløsning. 

• Opplæring av tillitsvalgte. Vi kjører stadig kurs og opplæring for tillitsvalgte i kor der 
de får større kunnskap om hva rollen og ansvaret deres innebærer. 
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• Rådgivning knyttet til normer og holdninger i korene. En del av våre kor sliter med 
dårlig frammøte og dårlig rekruttering. På disse områdene bistår vi ukentlig kor som 
sliter og gir dem tips til hvordan de skal komme styrket ut av situasjonen. Vi ser at 
dette har forhindret flere kor fra å måtte legge ned driften. 

• Medlemskor i Norges Korforbund har tilbud om juridisk bistand i tilfeller der dette er 
nødvendig. Dette gjelder primært spørsmål om uenighet eller tolkninger i forhold til 
kontrakt eller arbeidsavtale med dirigent.  

6.2 Støtteordninger for kor 

NK administrerer og forvalter en rekke økonomiske støtteordningene for kor. Disse er 
nærmere beskrevet under. 

Voksenopplæringsmidler 

Opplæring i korsang er en sentral del av voksenopplæringen i Norge. Dette er korenes 
vanlige øvelser inkludert framføringer. Men også annen type opplæring er en del av dette, 
som Sommerkorskolen, ulike dirigentkurs og prosjektkor i regi av både distriktsledd og 
administrasjonen sentralt. Norges Korforbund har siden 2018 vært medlem i Musikkens 
studieforbund.   

Samlet ble det rapportert inn 109 081 studietimer i 2019, noe som er en viss oppgang fra 
2018. Kursene er saksbehandlet i Norges Korforbunds eget kurssystem, men også kontrollert 
gjennom Musikkens studieforbunds egne kontrollorganer.   

 

  2016 2017 2018 2019 

ANTALL VOKSENOPPLÆRINGSKURS KOR 2 628 2 647 2 432 2 365 

ANTALL KURSTIMER TOTALT 107 371 109 165 108 052 109 081 

UTBETALT OPPLÆRINGSTILSKUDD 10 639 263 11 095 303     10 681 600     10 796 380 

Kilde:  
Norges Korforbund/Musikkens studieforbund 

    

 
Aktivitetsmidler for kor 

Norges Korforbund har administrert denne nasjonale støtteordningen for kor siden 2007. 
Tilskudd gis til alle kor uavhengig av medlemskap i en kororganisasjon. Midlene tildeles over 
Kulturdepartementets budsjett, og Norges Korforbund søker og rapporterer dit hvert år. NK 
har i mange år jobbet politisk for å øke denne tildelingen, og som tabellene under viser, er 
tildelingen økt fra 1 million kroner i 2007 til 10,7 millioner i 2019. Tilskuddet er delt i to 
separate tilskuddsordninger med egne utvalg og retningslinjer for konsertstøtte og 
produksjons- og driftsstøtte.  
 
Konsertstøtte 

Søknadsfrister i 2019 var 15. mars og 15. september. Samlet kom det inn 703 søknader, og 
det ble søkt om 18,5 millioner kroner. 401 kor fikk til sammen 6 millioner kroner i støtte til 
en rekke spennende prosjekter. Fra 2019 ble utvalget utvidet til fire medlemmer, og 
funksjonstiden ble utvidet til ett år. I mars satt Tage Tysland (Norsk sangerforbund), Daniel 
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von Gertten (Ung i kor), Ingrid Hanken og Martin Borgnes. I september Selma Holmquist 
(Ung kirkesang), Daniel von Gertten (Ung i kor), Ingrid Hanken og Martin Borgnes.  

Søknadene er behandlet ut fra gjeldende kriterier. De fleste mottatte søknader har innfridd 
de inngangskrav som er satt for å kunne tildeles prosjektstøtte. Vi har opplevd en stor økning 
i antall søknader de siste år. En begrenset ramme har derfor ført til harde prioriteringer og 
flere lave tilskudd. Geografisk er søknader og tildelinger spredd jevnt over landet, men det er 
selvfølgelig større aktivitet der det er flere mennesker.  

Saksbehandlingstiden er 5-6 uker. Søker får tilsendt enten avslags- eller tildelingsbrev. 
Tildelingene kunngjøres også på aktivitetsmidler.no. Midlene utbetales først etter at 
prosjektet er gjennomført, og rapport, regnskap og annen dokumentasjon er sendt 
Korforbundet. Frist for å sende inn rapport (på eget skjema) er to måneder etter prosjektet 
er avsluttet. Sum per søknadsrunde kan variere grunnet søknadsmengde, men summene har 
ligget mellom 3 000 og 60 000 kroner per prosjekt. Midlene utbetales fortløpende gjennom 
året, og blir utbetalt over flere år.  

Fra 2019 har vi systematisk notert det økonomiske resultat på de konsertene som har fått 
støtte. Dette for å kartlegge hvordan korkonsertene finansieres og evt. finansieringsbehov. 
Av de 401 tildelingene på konsertstøtten har vi per 15. mars 2020 mottatt og behandlet 
rapporter på 294 tildelinger. Av disse gikk 170 prosjekter i minus, 113 konserter hadde et 
overskudd mens 11 enten gikk i null eller ikke kan vise til balanse (f.eks. avlyst, ikke 
gjennomført eller tilskuddet er trukket av oss av ulike årsaker). Ser man likevel på totalen av 
overskudd versus underskudd, er det for disse 294 konsertene samlet en underfinansiering 
på i overkant av 1,2 millioner kroner. Dette er midler som korene stort sett må betale av 
egne oppsparte midler for å få gjennomført konsertene.  

Det at vi fra september 2017 gikk over til kun elektronisk søknadsskjema (ikke innsendte 
vedlegg), fungerer nå tilfredsstillende, og har gjort saksbehandling og samarbeid i utvalget 
enklere og mer effektivt. Vi vil fortsette å kreve innsending av fysisk rapport med vedlegg, da 
vi sikrer en signatur - samt et enklere mottak av programhefter, avisutklipp, mv. som 
dokumentasjon på at konserten er gjennomført. 
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Produksjons- og driftsstøtte 2019 (2020) 

Formålet med denne støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt 
kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten gis for ett års 
drift, og er ikke prosjektorientert som konsertstøtte.  

I 2019 var det ingen utskiftninger i utvalget, som besto av: Ragnar Rasmussen (leder), Kjetil 
Bjerkestrand, Bjørn Sagstad, Anne Randine Øverby og Lena Ekman Frisk. Sekretær for 
utvalget er Martin Borgnes.  

Utvalget behandlet søknadene og fordelte tilskuddet i møte 16. desember 2019. Midlene er 
gitt i 2019 fra KUD, men deles ut for påfølgende år av NK. NK er som kjent pålagt av KUD 
gjennom tildelingsbrevet å ta hensyn til Kulturrådets tildeling til kor under Musiker- og 
ensemblestøtten. Søknadene viste at det er kun 2 kor som har søkt begge steder. 
Vokalgruppa PUST fikk tildeling fra Kulturrådet og dermed avslag fra utvalget, mens Ole Bull 
kammerkor fikk avslag hos Kulturrådet og ble vurdert som støtteverdig av utvalget.  

Totalt kom det inn 67 søknader, og det ble søkt om 12,4 millioner kroner. Det ble gitt 
tilskudd på kr 4,1 million til formålet. 43 kor ble tildelt støtte. 
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Tabell Aktivitetsmidler for kor: 

 

 

 

Frifond organisasjon 

Frifondmidler er en del av overskuddet fra Norsk Tipping og er øremerket arbeid rettet mot 
barn og unge. Norges Korforbund søker om disse midlene fra Norsk musikkråd, for så å dele 
dem ut til de av våre medlemskor som har sangere under 26 år. Beregningen av tilskuddet 
fra Norsk musikkråd bygger på en vekting mellom antall lag som har én tredel av 
medlemmene under 26 år, og antall enkeltmedlemmer under 26 år i Norges Korforbund.   

NK har egne retningslinjer for Frifondmidlene og opererer med to kategorier:  

• Kategori A: kor som har minimum 1/3 av medlemmene i koret under 26 år 

• Kategori B: kor som har minimum 5 medlemmer under 26 år 

Det blir utbetalt et høyere tilskudd til korene i kategori A. Det blir beregnet et grunntilskudd 
per kor pluss en sum per medlem under 26 år i begge kategorier.  

I 2019 fikk 35 kor utbetalt samlet 595 090 kroner, der 20 kor i var i kategori A og 15 i B. 
Tilskuddene til det enkelte lag varierte fra 7 000 til 30 000 kroner. Administrasjonsprosenten 
ble satt til 4.95 prosent, noe som tilsvarer 28 306 kroner i inntekt for Norges Korforbund.   

 
Momskompensasjon til frivillige organisasjoner 

Ordningen ligger under Kulturdepartementet og forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. NK 
søker og rapporterer som sentralledd og er pålagt å gjøre dette på vegne av alle sine 
underledd (kor og distriktsledd). Ordningen ble innført i 2010 og har blitt svært populær hos 
våre kor. NK benytter forenklet modell, og søknadsprosedyren er enkel for våre medlemmer. 
Samtidig registrerer vi et stort behov for informasjon om regelverk og økt forståelse av hvem 
som kan søke og hva som er søknadsgrunnlaget er, hvilke kostnader som kan tas med, 
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hvordan føre regnskapet, mv.  
 
Statistikken for 2019 viser en liten nedgang i antall søknader og driftskostnader. Grunnen er 
at man fra 2019 innførte krav om at alle underledd må være registrert i 
Frivillighetsregisteret. Dette førte til at flere hundre av våre medlemskor måtte registrere 
koret som en frivillig organisasjon i Brønnøysundregistrene. Vi startet tidlig med målrettet 
informasjon mot korene, og fulgte opp de fleste som ikke hadde fått registrert seg da det 
nærmet seg fristen 1. september. Konklusjonen ble at kun 10 kor fikk avslag grunnet for sein 
registrering eller at de ikke var kvalifisert, noe vi som organisasjon med 1055 underledd skal 
si oss veldig fornøyd med. Alle distriktleddene fikk registrert seg i tide. De totale 
driftskostnadene ble som nevnt noe redusert, da to av korene med høyest omsetning ikke 
var med i grunnlaget i 2019.  

Grunnlag for støtten beregnes utfra godkjent regnskap for foregående år, og tilskuddet 
utbetales ved årsskiftet. Beregningsmodellen for kompensasjon ble i 2019 noe endret, slik at 
organisasjoner med omsetning opp til 5 millioner kroner får 8 prosent kompensasjon, men 
omsetning over dette gir 6 prosent. 

Tabell Momskompensasjon Norges Korforbund 2012-2019 
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6.3 Hedersbevisninger 

Norges Korforbunds hederstegn 

Hederstegnet kan tildeles personer som gjennom et lengre tidsrom har gjort en usedvanlig 
stor innsats for Norges Korforbund. Med hederstegnet (diplom) følger nål fra Norges 
Korforbund. I 2019 ble det ikke delt ut hederstegn. 

Norges Korforbunds fortjenstmedalje med diplom 

Det ble i 2019 delt ut følgende medaljer med tilhørende diplom til sangere som har sunget i 
kor i over 40, 50, 60 og 70 år: 

• 40 årsmedalje: 95 stk (ned fra 164 stk i 2018) 
• 50-årsmedalje: 45 stk. (ned fra 56 stk i 2018) 
• 60-årsmedaljer: 19 stk. (ned fra 35 stk i 2018) 
• 70-årsmedaljer: 2 stk. (2 stk i 2018) 

Antall medaljer som deles ut, varierer mye fra år til år. 

 

 

Helside i Vikebladet Vestposten om Aksel Hauge i Ulstein mannskor  

som gleder seg til han snart får 70-årsmedalje. 
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7 Kommunikasjon 

Det hjelper ikke om NK har gode tilbud og tjenester dersom ikke korene får vite om disse. 
God kommunikasjon er derfor viktig og noe vi hele tiden arbeider for å videreutvikle. Det er 
også viktig for korsaken å synliggjøre i media all den flotte aktiviteten som foregår.  

NK kommuniserer til sine medlemmer gjennom Korbladet, nettsider, nyhetsbrev og sosiale 
medier.  

7.1 Nettsiden 

I 2018 gjorde NK en vesentlig oppgradering av sine nettsider og av rapporteringsløsningen 
som brukes av korene. Begge løsningene ble tilpasset bruk av mobiltelefon.  

Søkesiden Finn et kor der du bor er en del av den oppgraderte nettsiden, og er den mest 
brukte tjenesten på kor.no. Der kan personer som ønsker å synge i kor søke fram kor basert 
på fylke, sjanger og/eller kortype.  

På innlogget side kan medlemmene oppdatere informasjon om koret og oppdatere sine 
medlemslister. Systemet har en egen modul for registrering av voksenopplæringskurs. Her er 
det kontrollmekanismer som sikrer at bare kor som tilfredsstiller regelverket, får utbetalt 
voksenopplæringsstøtte. Rapporteringsløsningen gjør det mulig å rapportere frammøte på 
korøvelsene direkte fra mobiltelefonen. 

Kor.no hadde 584 677 sidevisninger i 2019. 

Dette var de fem mest besøkte sidene i 2019: 

1. www.kor.no:    80 072 
2. Finn et kor der du bor:  29 076 
3. Medlemsfordeler:   16 619 
4. Om oss:    16 393 
5. Aktivitetskalenderen:  11 657 

 

7.2 Korbladet, nyhetsbrev og Korbloggen 

Korbladet har et opplag på 26 400 (opp fra 24 000 i 2018) og er en svært viktig kanal for å 
kommunisere med våre medlemmer. Bladet kom ut med tre nummer i 2019.  

Nyhetsbrev er også en svært viktig kanal for å nå ut til medlemmene. 

Korbloggen (www.korbloggen.no) inneholder fagstoff knyttet til kor. Bakgrunnen er et 
uttrykt ønske fra våre medlemmer om å gjøre korfaglig stoff digitalt tilgjengelig. Korbloggen 
inneholder blant annet artikler om sangteknikk, rekruttering, markedsføring og juridiske 
spørsmål knyttet til kordrift. Flere av artiklene i Korbladet blir krysspublisert på Korbloggen, 
slik at disse får bredere nedslagsfelt og blir tilgjengelige over lengre tid. 

Korbloggen opplever solid vekst. I løpet av 2019 har Korbloggen hatt 50 247 sidevisninger 
mot 28 820 sidevisninger året før – fordelt på 22 504 unike lesere, mot 13 140 året før.  
 

  

http://www.kor.no/
http://www.korbloggen.no/
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De fem mest leste bloggpostene i 2019 var: 

1. «Hvordan synge høye toner lett og mykt?»  
2. «Notetips for neste semester» 
3. «Historien bak Mitt hjerte alltid vanker»  
4. «Stort intervju med Grex Vocalis’ dirigent Carl Høgset: – Canto, ergo sum» 
5. «Korantrekk – Hva skal vi ha på oss på konserten?»  

7.3 Sosiale medier 

Sosiale medier generelt, og Facebook spesielt, blir en stadig viktigere kanal for å formidle 
hva som skjer i organisasjonen. Facebook brukes både nasjonalt, lokalt og i forbindelse med 
arrangementer. Vi bruker både Facebook, Instagram og Twitter som kommunikasjonskanal.  

Hvordan gjør så Norges Korforbund det på Facebook sammenlignet med andre? 

 

Bildet viser Facebook-statistikk for de siste 28 dager, hentet ut fra analyseverktøyet  
Fanpage Karma 14. oktober 2019. 

 

Norges Korforbund gjør det svært godt sammenlignet med andre Facebook-sider – både 
sammenlignet med de andre musikkorganisasjonene og med FB-sider som regnes for å være 
blant de beste i Norge. Vår page performance index på 100 % vil si at siden vår er blant de 10 
prosent av FB-sidene som oppnår best resultater i hele verden. Topplasseringen kommer av 
at vi publiserer godt innhold som vekker høyt engasjement og høy interaksjon, og at siden 
har høy vekst i antall følgere. 
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Videoen der stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (AP) sang ut for sang i skolen er et 
eksempel på en Facebook-post som gikk veldig godt i 2019. Hele 84 605 personer fikk denne 
videoen opp i nyhetsfeeden sin. På bildet står Tvedt Solberg på Stortingets talerstol og viser 
fram underskriftene som Inger-Pernille Stramrud hadde samlet inn til støtte for mer sang i 

skolen. 

7.4 Pressedekning 

NK hadde mye positiv pressedekning i 2019. Distriktsleddene er også flinke til å skape 
pressedekning om sine arrangementer. Nettjenesten BuyAndRead gir tilgang til de fleste 
(men ikke alle) norske papiraviser. Et søk i denne tjenesten viser at NK ble omtalt 160 ganger 
i norske papiraviser i 2019, som altså betyr at vi er omtalt i en avis omtrent annen hver dag. 
Et søk hos medieovervåkingstjenesten Meltwater viser at Norges Korforbund i tillegg har 
vært omtalt i 56 nettavissaker. Meltwater-resultatene er imidlertid mangelfulle. De gir for 
eksempel ikke treff på nyhetssaker i Ballade.no og Musikkultur.no. 

 

 

Det direktesendte TV-programmet Norge Nå handlet 21. januar 2019 om korsang. Defrost 
Youth Choir sang på direkten og NK var i studio og presenterte søketjenesten «Finn et kor der 
du bor». Over 1000 personer gikk inn på kor.no den kvelden. 
 



Norges Korforbund - Melding om virksomheten 2019 
 

35 
 

8 Økonomi 

8.1 Finansiering 

Norges Korforbund finansierer sin virksomhet gjennom medlemskontingent, godtgjørelse for 
administrasjon av offentlige støtteordninger, inntekter fra arrangementer og statsstøtte. 
Tabellen under viser fordelingen av disse inntektskildene i 2019. Som det framgår av 
tabellen, så finansieres i underkant av halvparten av NKs daglige drift fra 
medlemskontingent. 

Inntekt Beløp Andel 

Medlemskontingent             6 490 468,75  47,5 % 

Statlig driftstilskudd til landsdekkende 
musikkorganisasjoner 

            3 336 600,00  24,4 % 

Administrasjon av aktivitetsmidler                800 878,00  5,9 % 

Administrasjon av Frifond                  28 306,00  0,2 % 

Administrasjon av mva-kompensasjon og mva-
kompenasjon til NK 

            1 219 668,21  8,9 % 

Voksenopplæringsmidler – støtte til 
administrasjon og til pedagogisk 
utviklingsarbed 

            1 350 001,00  9,9 % 

Voksenopplæringsmidler til NK-kurs                  35 500,00  0,3 % 

Overskudd arrangementer før 
personalkostnader 

               146 164,52  1,1 % 

Reklameinntekter                143 322,00  1,0 % 

Andre inntekter                106 612,04  0,8 % 

 

8.2 Økonomisk utvikling 

NK har hatt et overskudd de siste fem årene og har nå sunn økonomi. I 2019 var overskuddet 
747 839,- kroner. Per 31. desember 2019 hadde NK en egenkapital på 5,9 millioner kroner. 
Organisasjonen må likevel være forberedt på at rammebetingelsene kan endre seg i årene 
som kommer, og evne til å tilpasse seg dette er derfor viktig.  

9 Samarbeid med andre organisasjoner 

9.1 Kulturdepartementet og Kulturrådet 

NK samarbeider med Kulturdepartementet og Kulturrådet når det gjelder Aktivitetsmidler 
for kor. Dialogen med Kulturdepartementet er også viktig for å bedre rammebetingelsene 
for kor i Norge. 

9.2 Kulturalliansen 

Kulturalliansen er en paraplyorganisasjon for det frivillige kulturlivet i Norge. NK er medlem, 
og i april 2019 ble forbundets generalsekretær valgt som styreleder i Kulturalliansen. Et av 
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Kulturalliansens viktigste satsingsområder er å arbeide for bedre lokaler og arenaer for det 
frivillige kulturlivet. 

9.3 Norsk musikkråd 

I 2018 ble NK sammen med Norges Musikkorps Forbund tatt opp som medlemmer av Norsk 
musikkråd. Det frivillige musikklivet står nå samlet i én organisasjon. På Musikktinget i mai 
2019 ble NKs president Stein Høyer valgt inn i styret i Norsk musikkråd. 

9.4 Musikkens studieforbund 

Fra 1. januar 2018 fikk NK og medlemskorene støtte til voksenopplæringskurs gjennom 
Musikkens studieforbund. Studieforbundet gir også støtte til landsdekkende kurs og til 
pedagogisk utviklingsarbeid i NK. NK er opptatt av å styrke voksenopplæringsordningen og i 
mai 2019 ble NKs generalsekretær valgt inn i styret i Musikkens studieforbund. 

9.5 Krafttak for sang 

NK er partner i Krafttak for sang og samarbeider med denne organisasjonen når det gjelder 
sang i integreringsarbeid, syngende kommuner og sang i eldreinstitusjoner. NKs president er 
medlem av Krafttak for sangs styringsgruppe.  

9.6 Koralliansen 

Koralliansen er en samarbeidsplattform for kororganisasjoner og består av Ung i kor, Norsk 
sangerforum, Norsk Sangerforbund, Norges Korforbund, Norges kirkesangforbund, Ung 
kirkesang og Foreningen for norske kordirigenter (FONOKO).  

11.-13. oktober 2019 arrangerte vi NM for kor sammen, i Trondheim. NK var teknisk 
arrangør.  

Koralliansen samarbeider politisk, noe som har gitt konkrete resultater i form av en felles 
dirigentsatsing som får tre millioner kroner i støtte over statsbudsjettet.  

9.7 Internasjonalt samarbeid 

Norges Korforbund ser det som viktig å samarbeide med kor- og sangorganisasjoner utenfor 
landets grenser for å få nye impulser og gjøre norsk sangkultur kjent utenfor Norge. NK er 
medlem av Nordisk Korforum, European Choral Association og International Federation for 
Choral Music. I 2019 var Norges Korforbund representert på Nordisk Korforums store festival 
Nordklang, der vi deltok på årsmøtet i Nordisk Korforum. 

9.8 Eurovision Choir  

I samarbeid med NRK arrangerte NK den norske finalen av korkonkurransen Eurovision 
Choir. Volve Vokal vant den norske finalen, og gikk videre til den europeiske finalen i 
Gøteborg. En delegasjon fra NK bestående av ansatte og tillitsvalgte dro også til Gøteborg, 
og hadde blant annet møter der med Interkultur. Interkultur hadde konkurransen Eurovision 
Choir som en integrert del av sitt arrangement European Choir Games. 
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9.9 European Choir Games 

Annethvert år arrangerer Interkultur European Choir Games. NK ble sterkt oppmuntret av 
Interkultur til å søke om å arrangere European Choir Games 2021. Et omfattende utrednings- 
og søknadsarbeid ble igangsatt i 2019. Det ble imidlertid for kort tid til å få de nødvendige 
offentlige midlene på plass allerede til 2021. Det solide utredningsarbeidet utgjør et godt 
grunnlag for å søke om offentlige midler til å arrangere European Choir Games 2023.  
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VEDLEGG 1 – Oversikt over tillitsvalgte og ansatte 

9.10 Tillitsvalgte 

Sentralstyret 

President  Stein T. B. Høyer NK Haugaland 

Visepresident  Beate Styri NK Oslo-Akershus 

Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk NK Hordaland 

Styremedlem Tom Gunnar Ask NK Troms og Finnmark 

Styremedlem Anne Grethe Klaussen NK Vestfold og Telemark 

Styremedlem Trond Håskjold NK Sør-Trøndelag 

Styremedlem, MFR Elin Persson NK Nordmøre 

Varamedlem Torunn Myhre NK Østerdalen 

Varamedlem Thom Kåre Eie NK Sørlandet 

Varamedlem Helen Bakke Agledahl NK Troms og Finnmark 

 

Musikkfaglig råd (MFR)  

Leder     Elin Persson NK Nordmøre 

Medlem                 Åshild Alette Haugstad NK Gudbrandsdalen 

Medlem Bjørn Gisle Seter NK Sogn og Fjordane 

Medlem                 Dag Erik Enoksen NK Troms og Finnmark  

Varamedlem Kai Lennart Johansen NK Nord-Trøndelag 

Varamedlem Asbjørg Utby NK Troms og Finnmark 

  

Revisor 

Pedersen & Skogholt AS     

  

Valgkomité 

Leder Karl Gjedrem NK Rogaland 

Medlem Thomas Kallevik NK Haugaland 

Medlem Berit Simonsen NK Troms og Finnmark 

Varamedlem Jonny Thorsen NK Nord-Trøndelag 
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Kontrollkomité     

Leder Berit Rygg NK Sogn og Fjordane 

Medlem Oddmund Olsen NK Sunnmøre 

Medlem Ole Hesjedal NK Hordaland 

Varamedlem Jan Erik Hirkjølen NK Østerdalen 

Varamedlem Åse Roen NK Oslo-Akershus 

  

Æresmedlemmer 

Æresmedlem  Norunn Illevold Giske   

Æresmedlem Carl Høgset   

 

9.11 Ansatte 

Oversikten under viser ansatte i Norges Korforbund i alfabetisk rekkefølge. 

Navn Rolle 

Anita Strømkvist Distriktskonsulent for NK Oslo-Akershus 

Anna Granqvist Redaktør for Korbladet 

Annlaug Hus Musikkfaglig korkonsulent for Vestlandet 

Hans Vist Distriktskonsulent for NK Nord-Trøndelag 

Inger-Pernille Stramrud Musikkfaglig korkonsulent for Sør- og Østlandet 

Kaja Olaussen Distriktskonsulent for NK Hordaland 

Lene Dalen Økonomiansvarlig 

Marita Havaas-Olsen  Korkonsulent for Nord-Norge 

Martin Borgnes Rådgiver støtteordninger 

Ragnhild H. Aadland Høen Kommunikasjonsrådgiver 

Roar Barros-Ødegård Produsent 

Rune Frank Brunslid Spesialrådgiver  

Tove Ramlo-Ystad Musikksjef og musikkfaglig korkonsulent i Midt-Norge 

Trine Lyng-Andersen Korkonsulent for NK sentralt og distriktskonsulent for 
NK Sør-Trøndelag 

Wenche Helgesen Musikkfaglig distriktskonsulent for NK Vestfold-
Telemark 

Åsmund Mæhle Generalsekretær  

  



Norges Korforbund - Melding om virksomheten 2019 
 

40 
 

10  VEDLEGG 2 

10.1 Distriktsvis oversikt over medlemmer 

Distriktsledd Antall kor per 
31/12  2018 

Antall kor 
per 31/12  
2019 

Antall 
medlemmer 
per 31/12 
2018 

Antall 
medlemmer per 
31/12 2019 

      

Nord-Norge     

NK Helgeland 33 34 886 907 

NK Nordre 
Nordland 

28 29 799 745 

NK Salten 30 30 788 796 

NK Troms og 
Finnmark 

40 41 1058 1049 

      

Midt-Norge     

NK Nord-
Trøndelag 

50 

 

51 1540 

 

1524 

NK Nordmøre 15 13 408 333 

NK Romsdal 12 11 341 301 

NK Sunnmøre 52 52 1622 1627 

NK Sør-
Trøndelag 

67 72 2368 2393 

NK Øvre 
Gauldal 

13 13 337 335 

      

Vestlandet     

NK 
Haugaland 

20 20 599 602 

NK Hordaland 126 125 3686 3706 

NK Rogaland 29 32 1024 1099 

NK Sogn og 
Fjordane 

50 48 1298 1263 
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  Antall kor 
per 31/12  

2018 

Antall kor 
per 31/12  

2019 

Antall 
medlemmer 

per 31/12 
2018 

Antall 
medlemmer 

per 31/12 
2019 

Øst- og Sørlandet     

NK Buskerud 41 40 1026 1084 

NK Gudbrandsdalen 19 19 486 474 

NK Hedmark 36 39 1075 1146 

NK Østfold 34 34 893 987 

NK Oslo-Akershus 174 181 5451 5597 

NK Sørlandet 16 17 628 634 

NK Telemark og 
Vestfold 

59 61 1919 2073 

NK Vestoppland 35 35 975 986 

NK Østerdalen  22 24 647 708 

 


