Strategi- og handlingsplan
2007-2009

Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Norges Korforbund Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til Norges
Korforbunds visjon, hovedmål og verdier for perioden 2007-2012:

Visjon
Norges Korforbund skal være den sentrale og samlende kororganisasjonen
i Norge med ansvar for kulturarv, fremtid og felleskap nasjonalt og
internasjonalt.
Hovedmål
Norges Korforbund skal være
• kompetent ved å være den viktigste norske kunnskapsbase for
kormusikk og kordrift
• kreativ ved å kontinuerlig skape større og nye rom for utøving og
utvikling av korsang
• samlende ved å være relevant for hele mangfoldet av aktører innen
korfeltet
• sterk ved å ha stor tilslutning, troverdighet og handlekraft
Verdier
I all vår virksomhet legger vi til grunn:
• musikk som en formidlingsform alle mennesker har rett til å utvikle
ut fra sine forutsetninger
• demokratisk styring og bredt frivillig engasjement
• respekt for ulikheter og ønske om kulturelt mangfold
• ansvar for lokal kulturutvikling og felleskap i nærmiljø
• musikalsk og menneskelig brobygging over sosiale, kulturelle,
etniske og nasjonale grenser
• humanistiske verdier nedfelt i menneskerettighetserklæringen
• økologisk forsvarlig ressursbruk

Norges Korforbunds fire satsningsområder for 2007-2012:
• Organisasjon
• Musikk
• Vekst
• Synlighet
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Organisasjon
Hovedmål
Norges Korforbund Nord-Trøndelag (NKNT) skal være en sterk og effektiv
organisasjon som sørger for likeverdig tilbud for våre medlemmer.
Dette skal oppnås ved å:
• dyktiggjøre ansatte og tillitsvalgte slik at de representerer og
arbeider for NKNT på en positiv, troverdig og profesjonell måte
• sørge for et administrativt apparat som legger til rette for flere
aktiviteter og tiltak som hever det musikkfaglige nivået i korene
med fokus på opplevelse
• motivere korene slik at det brede frivillige engasjementet i NKNT
oppleves meningsfullt for den enkelte
• fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet
• ta ansvar som en regional organisasjon gjennom et sterkt
kulturpolitisk engasjement i vårt område
• sikre et økonomisk grunnlag som gjør NKNT til en handlekraftig
organisasjon
• gi det enkelte medlemskor gode tilbud, attraktive medlemsfordeler
og bedre rammevilkår for korutøvelse
• videreutvikle NKNTs informasjonskanaler
• gi et likeverdig tilbud til våre medlemmer uavhengig av geografi,
alder, kortype og ambisjonsnivå
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Musikk
Hovedmål
NKNT skal skape aktivitet, opplevelse og utvikling i korlivet der alle kan
delta ut fra egne forutsetninger.
Dette skal oppnås ved å:
• tilby god musikkfaglig opplæring for korsangere og dirigenter
• sørge for rammebetingelser som gjør det mulig med høyere kvalitet
og økt aktivitet for korene
• utvide samarbeidet med andre aktører innen musikklivet som kan
bidra til økt formidling av kormusikk
• stimulere til nye koruttrykk på nye arenaer
• fremstå som en attraktiv oppdragsgiver for instruktører og
dirigenter
• hjelpe korene til å bruke media bevisst for å øke oppmerksomheten
rundt kor- og vokalmusikk i vårt område
• bidra til synliggjøring av de musikkfaglige ressurser som finnes i
medlemsmassen
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Vekst
Hovedmål
Norges Korforbund Nord-Trøndelag skal bidra til at korsangen får økt
utbredelse og høyere kvalitet.
Dette skal oppnås ved å:
• sørge for at kor, sangere og dirigenter opplever vekst og fremgang
ved målrettet og god opplæring
• fremme god og mangfoldig korvirksomhet med høyest mulig appell
til ulike grupper
• arbeide for rekruttering av dirigenter og yngre sangere
• sørge for et sterkt, musikalsk fellesskap der det er plass til
forskjellige sjangre, aldersgrupper og ambisjonsnivå
• heve kormusikkens status som kunstnerisk uttrykk
• styrke den politiske og organisatoriske nettverksbyggingen i vårt
område
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Synlighet
Hovedmål
NK NT skal være med å styrke korbevegelsens rolle i musikk- og
kulturbildet i vårt område, samt i arbeidet med å utvikle korsang som
kunst- og musikkuttrykk.
Dette skal oppnås ved å:
• samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og fagmiljø
med sammenfallende interesser
• styrke
korenes
kunnskap
om
Norges
Korforbunds
og
distriktsleddenes rolle i det totale kulturbildet
• sørge for god flyt av informasjon mellom alle ledd i organisasjonen
• markedsføre Korforbundets og distriktsleddenes tjenester om
musikkfaglig opplæring til dirigenter og sangere
• være en påvirkende faktor innen musikkutdanningen, både i den
videregående skolen og på høyere nivå i vårt område
• bruke media aktivt
• utvikle kommunikasjonskanaler for delaktighet og medvirkning, slik
at kor og sangere kan involvere seg i forbundets arbeid og påvirke
demokratiske prosesser
• hjelpe korene til å bli aktive og sentrale kulturbærere i sine
lokalsamfunn
• opprettholde
en
gjennomgående
helhetlig
profil
for
organisasjonsmateriell i vårt område
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Norges Korforbund Nord-Trøndelag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

er en fylkesdekkende interesseorganisasjon for kor og vokalensembler
har ca. 1500 medlemmer
har aktive kor spredt over hele fylket
har ca. 50 medlemskor og ca. 50 dirigenter
representerer en av Norges største fritidsaktiviteter
er en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon
arbeider for at korsangen skal få høyere kvalitet og større utbredelse
tilbyr musikkfaglig utvikling til korsangere og dirigenter
innehar spisskompetanse på korfaglige spørsmål
er et kulturpolitisk talerør overfor lokale offentlige myndigheter
har egen hjemmeside under nettportalen www.kor.no
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