Handlingsplan 2018 – 2020
Vedtatt på landsmøte i Tromsø 13. – 14. april 2018
Visjon, verdigrunnlag, mål og strategiske satsingsområder er uforandret i forhold til forrige periode.

Visjon
Sang hele livet

Verdigrunnlag
Dette ligger i bunnen og preger alt vårt arbeid:
•
•
•
•

Korsang gir glede, fellesskap, livskvalitet og musikalsk utvikling.
Å synge sammen er verdifullt uansett hvilket nivå, sammensetning, stil, størrelse eller sjanger
koret har.
Alle skal ha tilbud om å synge i kor.
Norges Korforbund er en medlemsstyrt organisasjon.

Mål
Dette er det vi jobber for:
•
•
•
•
•
•

Gi gode tilbud som medlemskorene verdsetter
Yte relevant støtte til medlemskorene
Gi korsangere, tillitsvalgte og dirigenter mulighet til å utvikle seg
Skape et mangfold av kor rundt i landet
Bidra til innovasjon og ta vare på tradisjon i korbevegelsen
Styrke korbevegelsens rammevilkår og betydning

Disse målene ligger fast over tid, og både sentralstyret og styrene for distriktsledd har ansvar for at
det kontinuerlig jobbes mot disse målene. Hva som er de riktige tiltakene, vil kunne variere lokalt og
etter hvilke muligheter som finnes og oppstår.
I tillegg har Norges Korforbund valgt ut noen strategiske satsingsområder for perioden.
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Strategiske satsingsområder 2016 - 2020
Landsmøtet har valgt ut noen strategiske satsingsområder som det skal jobbes spesielt med
i perioden 2016 – 2020. Disse er:
•
•
•
•
•

Dirigentutvikling: Forbedre dirigentsituasjonen ved å etablere og tilby
modulbasert opplæring for dirigenter.
Korutvikling: Skape attraktive arrangementer der kor kan synge, få nye impulser og lære.
Rekruttering: Rekruttere nye medlemskor i NK og igangsette tiltak som gjør det lettere
for korene å selv rekruttere medlemmer.
Rammebetingelser: Forbedre rammebetingelsene for kor i Norge.
Kommunikasjon: Forbedre og fornye NKs kommunikasjon med
medlemskor, musikkinteresserte og beslutningstakere.

Handlingsplan 2018 - 2020
Under er det beskrevet konkrete tiltak innenfor hvert av de strategiske satsingsområdene.
Dirigentutvikling
•

Nasjonalt:
o Det utarbeides en plan for hvordan det kan etableres et videreutdanningstilbud
for dirigenter på Vestlandet og i Trondheim med mål om studiestart høsten 2019.
Frist 31. mai 2018.
o Starte opp en Sommerkorskole i Nord-Norge i tillegg til den vi har på
Toneheim/Hamar. Frist 1. august 2018
o Realisere stipendordning til dirigenter som del av Koralliansens dirigentsatsing.
Frist: 1. juni 2018.
o Gjennomføre kurs / studietur med tema korkonkurranser som er egnet både for
dommere og dirigenter. Frist: 1. juni 2018.

•

Distriktsledd
o Alle distriktsledd skal hvert år tilby samlinger og/eller kurs for dirigenter.
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Korutvikling
•

Nasjonalt:
o Rekruttere flere instruktører til Med stemmen som instrument i landsdeler der
det er for få. Frist: 1. juli 2018
o Utvikle og tilby seminarer og opplæring for sceniske kor. Frist: 1. oktober
2018.
o Lage en idéhåndbok med vellykkede tilbud og konsepter som distriktsledd kan
gjennomføre for sine medlemskor. Frist: 31. desember 2018.
o Arrangere NM for kor i 2019 i samarbeid med Koralliansen med mål om å få
med flere kor og en større bredde når det gjelder organisasjonstilhørighet,
geografisk tilhørighet, kortyper og sjangere. Frist: 1. oktober 2019.

•

Distriktsledd
o Alle distriktsledd skal alene eller i samarbeid med andre distriktsledd arrangere
minst ett årlig kortreff der musikalsk veiledning/opplæring er et av elementene.
o

I områder av landet der korsangere har et begrenset tilbud, skal distriktsleddene
(alene eller i samarbeid) i løpet av perioden tilby et helgebasert prosjektkor med
attraktivt repertoar og en spennende konsert.

Rekruttering
•

Nasjonalt:
o Sørge for at det etableres nye kor i de kommunene som Krafttak for sang har
utpekt som syngende kommune. Frist: 1. februar 2020.
o Utarbeide en veileder om hvordan man starter kor for unge voksne. Frist: 31.
desember 2019.
o Kartlegge aktuelle steder for gjennomføring av Korslag etter samme modell som
Narvik. Frist: 1. juni 2019.
o Gjennomføre workshop med internasjonale kor for å komme fram til hvordan
nye nordmenn kan rekrutteres til kor. Frist: 31. desember 2018.
o Gjennomføre motivasjonsreise for tillitsvalgte i distriktsledd. Frist: 31. desember
2019.
o Realisere søkefunksjon på kor.no å «finne et kor der du bor». Frist: 1. juni 2018.

•

Distriktsledd
o Distriktsledd skal vedlikeholde en oversikt over hvilke medlemskor som har deltatt
på arrangementer eller hatt kontakt med distriktsleddet på annen måte.
Distriktsleddet skal tilstrebe å være i kontakt med flest mulig av sine medlemskor i
løpet av perioden.
o Hvert distriktsledd skal hvert år ta kontakt med minst fire uorganiserte kor der disse
blir informert om medlemsfordelene.
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Rammebetingelser
•

Nasjonalt:
o Videreutvikle samarbeid med andre kororganisasjoner slik at vi får
større politisk gjennomslag. Frist: 1. april 2020.
o Ha årlig dialog med minst fem politiske partier der korbevegelsens gode
effekter og økonomisk behov blir kommunisert.
o Årlig foreslå minst et forsknings- eller utredningsoppdrag om
korsang overfor relevante universiteter, høgskoler eller
analysebyråer.
o Lage veileder for hvordan distriktsledd kan få kommuner til
kartlegge nåværende og potensielle øvings- og konsertlokaler og
hvor egnet disse er for korsang. Resultatene skal kunne registreres
i Kulturalliansens nasjonale database for kulturarenaer. Frist 1.
november 2018.

•

Distriktsledd
o Opprette kontakt med fylkesmusikkråd / kulturnettverk og utvikle samarbeid når det
gjelder politisk arbeid og kurs.
o Kontakt alle kommuner i distriktsleddet og oppfordre kommunen til å gjøre en
kartlegging av kulturlokaler ved hjelp av Kulturalliansens skjemaløsning og database.
(Ref. veilederen som lages av NK sentralt i punktet over) Frist: 15. april 2019.

Kommunikasjon
•

Nasjonalt:
o NK vil fremover satse på ytterligere utvikling og samarbeid med andre organisasjoner
og øke korinteressen gjennom økt profilering, herunder bli synlig politisk, i media og
blant vanlige folk.
o Utvikle kor.no eller andre digitale løsninger for utvikling av kommunikasjon innad i
Norges Korforbund.
o Utvikle og lansere brukervennlig konsertkalender som del av nettsiden kor.no. Frist:
1. juni 2018.
o Utvikle og lansere oversiktlig kalender over NKs tilbud som del av nettsiden kor.no.
Frist: 1. juni 2018.
o Lage veileder for innhold og oppdatering på distriktsleddenes nettside. Frist: 1. juni
2018.
o Lage oversikt over høringsuttalelser og utspill der Norges Korforbund har bidratt.
(«Dette mener Norges Korforbund»). Frist 31. desember 2018.
o Lage en oversikt over forskning på korsang på nett. Frist: 31. desember 2019.

•

Distriktsledd
o Oppdatere distriktsleddets nettsider på kor.no i henhold til nasjonal veiledning.
Frist: 31. desember 2018.
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