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UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR OSLO SANGERFORUM 2019 – 2021 

Revidert onsdag 2. januar 2019 

Oslo sangerforums formål er: 

a. Å være en interesseorganisasjon og et nettverk for kor i Oslo samt å være et bindeledd til 

Norsk sangerforum 

b. Å bidra til å påvirke rammebetingelsene for korsang i Oslo gjennom å skape forståelse for 

korsangens kulturelle, sosiale og miljøskapende betydning. 

c. Å utvikle samarbeide med andre kultur - og musikkinstitusjoner i Oslo. 

d. Å stimulere til økt koraktivitet i Oslo gjennom å bidra til å styrke kvaliteten i det musikalske 

uttrykk samt å støtte og utvikle administrativ kompetanse i korene. 

 Innenfor en treårs periode skal OSF arbeide innenfor følgende oppsatte mål: 

a. OSF er en interesseorganisasjon og et nettverk for kor i Oslo samt er et bindeledd til Norsk 

sangerforum 

I perioden skal vi: 

• Opprette og drive et sekretariat med enkle rutiner for kontakt, rapportering og drift 

• Kommunisere jevnlig med medlemmene i OSF 

• Sørge for kompetanseheving av tillitsvalgte 

• Sørge for kompetanseheving innen korledelse og kordrift 

• Sørge for kompetanseheving for dirigenter og hjelpedirigenter 

• Spille en aktiv rolle i Norsk sangerforum og paraplyorganisasjonene 

• Bistå i formidling av informasjon om medlemmenes aktiviteter 

• Tilrettelegge for felles konserter for medlemskorene i OSF 

• Informere om utenlandske korfestivaler og aktuelle kurs og aktiviteter via samarbeidende 

organisasjoner 

•  Søke å bli representert i politiske og kulturelle styrer og utvalg som er viktige for OFS’ 

medlemmer 

 

Prioriterte aktiviteter i 2019: 

• Opprette eget sekretariat som er registrert i Brønøysundregisterne; Opprette bankkonto 

• Etablere eget medlemsregister 

• Etablere hjemmeside og Facebook-side for OSF som også tjener som et fora for 

medlemmene 

• Delta på ledersamlinger i NSF’ regi 
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b. bidra til å påvirke rammebetingelsene for korsang i Oslo gjennom å skape forståelse for 

korsangens kulturelle, sosiale og miljøskapende betydning. 

I perioden skal vi: 

• Arbeide politisk for å sikre gode økonomiske rammevilkår for kor og vokalgrupper tilsluttet 

OSF. 

• Opprettholde forsvarlige deltageravgifter på kurs og arrangementer i vår regi 

• Holde en fortsatt lav medlemskontingent 

• Påvirke myndighetene slik at korene får best mulig øvingslokaler 

• Påvirke Oslo kommune og bydelsutvalgene i Oslo til å yte mer til fremme av korsang og 

korkonserter- herunder initiere til lokale konserter i bydelene 

 

 

Prioriterte aktiviteter i 2019: 

• Informere om gjeldende statlige og lokale støtteordninger på medlemssidene og via mail 

• Arrangere kurs om støtteordninger for kor og vokalgrupper 

• Komme i dialog med Oslo kommune og Kulturetaten via Oslo Musikkråd for å sikre at en 

berettiget del av kulturmidlene går til kordrift 

• Komme i dialog med Oslo kommune og Kulturetaten via Oslo Musikkråd for å sikre korene 

best mulig øvingslokaler og som helst møter Norsk Standard 8178 (akustikk for 

musikklokaler) 

• Initiere samarbeid med utvalgte bydeler for å få del av bydelenes egne kulturbudsjett 
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c) Å utvikle samarbeide med andre kultur - og musikkinstitusjoner i Oslo. 

I perioden skal vi: 

• Søke samarbeid med andre kor og kororganisasjoner for å gjennomføre større korkonserter 

• Søke samarbeid med kulturorganisasjoner og øvrige relevante aktører hvor korene kan vise 

sitt kunstneriske nivå og bidra til forståelse for sangens kulturelle betydning  

• Spille en aktiv rolle i Oslo Musikkråd 

 

 

Prioriterte aktiviteter i 2019: 

• Videreføre en samarbeidsplattform med Oslo Jazzfestival for deltakelse av kor og 

vokalgrupper 

• Initiere samarbeidsplattform med Operaen/Konserthuset/Chate Nuef/ KORK/ Oslo 

Filharmoniske Orkester 

• Harmonisere forholdet til Norges Korforbund Oslo/Akershus 
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d. Å stimulere til økt koraktivitet i Oslo gjennom å bidra til å styrke kvaliteten i det musikalske 

uttrykk samt å støtte og utvikle administrativ kompetanse i korene.  

I perioden skal vi: 

• Etablere og gjennomføre kurs for dirigenter og hjelpedirigenter 

• Etablere og gjennomføre kurs i styrearbeid og korledelse 

• Arrangere kurs i skriving av søknader til ulike støtteordninger 

• Arrangere kurs i sangteknikk innen ulike sjangere 

• Kurs i Notelære 

• Bidra medlemmene ved søken etter ny dirigent 

• Gi korene råd og veiledning i kordrift og rekruttering 

• Arrangere kurs i korledelse 

 

 

 

Prioriterte aktiviteter i 2019: 

• Arrangere kurs for hjelpedirigenter 

• Arrangere kurs i skriving av søknader til ulike støtteordninger 

• Tilrettelegge for felles julekonsert for et begrenset antall medlemskor 

 

 

 

 

 

 


