HANDLINGSPLAN
FOR NORGES KORFORBUND
Troms og Finnmark

Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 10./11.03.2018.
Endringer vedtatt av årsmøtet i NK Troms og Finnmark 23.02.2019.

HANDLINGSPLAN/AKTIVITETSPLAN 2018-2019
DIRIGENTUTVIKLING
NK Troms og Finnmark skal, alene eller i samarbeid med andre, tilby samlinger og/eller kurs
for dirigenter.
Aktivitet
1)

Oppfordre dirigenter til å delta på dirigentkursene under Sommerkorskolen i Harstad.
NK Troms og Finnmark yter økonomisk tilskudd til deltakere.

2)

Sjekke status i forhold til behov for dirigenter og ledige dirigenter, og evt. bistå i
arbeidet med å skaffe nye dirigenter.

KORUTVIKLING
NK Troms og Finnmark skal støtte opp om NK Nords arbeide med å tilby helgebaserte
prosjektkor med attraktivt repertoar og spennende konserter. NK Troms og Finnmark vil
arbeide for at prosjektkor arrangeres i begge fylker.
NK Troms og Finnmark skal bidra til kompetanseheving på digitale verktøy som benyttes i
innlæring av repertoar, markedsføring av arrangementer og i styrearbeid.
Aktiviteter:
1)
2)

Tilby kurs i sangteknikk for korsangere og dirigenter. Ses i sammenheng med
dirigentutvikling.
Støtte opp om prosjekter i regi av NK Nord
a.

3)

Club Diva
i.

Narvik, oktober 2018

ii.

Rognan/Bodø, oktober 2018

iii.

Mosjøen/Sandnessjøen, februar 2019

iv.

Sortland/Harstad eller Lofoten, februar 2019

v.

Finnsnes/Tromsø, februar 2019

vi.

Skjervøy/Alta, vår/høst 2019

Vi synger nyåret inn, primært siste helga i januar 2019. Søke å få til samarbeid med
lokale vertskor som medarrangør
a.

Finnsnes

b.

Harstad

c.

Nord-Troms

d.
4)
5)

Finnmark

Utarbeide oversikt over digitale verktøy, og søke å arrangere kurs i utvalgte verktøy.
Utarbeide en felles repertoarliste som har som mål at alle medlemmer skal kunne
fremføre sanger fra denne i fellesskap når vi treffes i ulike sammenhenger.

REKRUTTERING
NK Troms og Finnmark skal ta kontakt med uorganiserte kor der disse blir informert om
medlemsfordelene i Norges korforbund.
Aktivitet
1)

Kartlegge uorganiserte kor og invitere til møte med hovedvekt på medlemsfordelene.

RAMMEBETINGELSER
NK Troms og Finnmark skal ha årlig kontakt med politikere i fylkene og kommunene i
distriktet.
Aktivitet:
1)
Oppfordre korene til å invitere aktuelle fylkes- og kommunepolitikere til ulike
aktiviteter, konserter og arrangementer som foregår. Målet er å skape en større
bevissthet omkring korbevegelsen og forbedre rammebetingelsene våre.
2)

Være aktiv i arbeidet med å påvirke politikere når beslutninger som påvirker våre
rammebetingelser er oppe til vurdering/endring (leserinnlegg, direkte kontakt med
politikere ol.)

3)

Sette korsang på dagsordenen gjennom deling av aktuelle artikler på sosiale medier.

KOMMUNIKASJON
Styret i NK Troms og Finnmark skal ha kontakt med alle medlemskorene hvert år.
Ulike media skal brukes aktivt for markedsføring og kommunikasjon, og gjøre oss synlige
overfor det enkelte kormedlem og deres dirigenter.
Aktivitet:
1)
Dagens fadderordning videreføres.
2)
3)

Arrangere ledersamlinger i forbindelse med årsmøtet.
Publisere alle forbundets støtteordninger på distriktsleddets nettside på kor.no

4)

Jevnlig oppdatering av kontaktadresser/kontaktpersoner hos medlemskorene.

5)

Oppfordre korene til å sende årsmøteprotokoll til styret.

6)

Lage og publisere aktivitetskalender for arrangementer i regi av medlemskorene.

7)

Lage pressemeldinger fra samlinger, møter og konserter.

Aktivitetsplan 2018-2019
Aktivitet

Sted

Dato

Ansvarlig

Inspirasjonshelg
Hefte med Gladsanger til sosialt
samvær i NKTF

Alta

31.8.2.9.18

NK sentralt

Kontoret

Feb. 2019

Musikkfaglig ansv.

Inspirasjonshelg (rytmisk?)

Midt- Troms, Bardufoss

Høst 2019

Korkonsulent/styret

Korkonktakt

Alle korene

2018/2019

Styret

Vi synger nyåret inn

Kanebogen kirke

27.1.2019.

Styret, lokalt kor

Vi synger nyåret inn

Finnsnes kirke
Nord - Troms (samme helg
som stemmen som instr.?)

27.1.2019

Styret, lokalt kor

27.1.2019.

Styret, lokalt kor

Årsmøte
Finnsnes
Kurs i digitale verktøy (innstudering
av repertoar)
Hele regionen

23.2.2019.

Styret, lokalt kor

2019

Styret

Club Diva

Alta

Høst 2019

Korkonsulent/styret

Sommerkorskolen

Harstad

Juni 2019

NK/korkons./styret

Med stemmen som instrument

Nordreisa

Jan/feb 19? Korkonsulent/styret

Vi synger nyåret inn

