TOPPÅSEN SKOLEKOR

ÅRSBERETNING 2014
STYRET

Bruk er godkjent av styret i Toppåsen

Styret har siden forrige årsmøte bestått av:
•
•
•
•
•
•

Torunn Haaland (styreleder)
Yvonne Fjellvang (kasserer)
Ylva Tobiassen
Eidi Nafstad
Lal Rin Thari Aung
Elisabet Sæther (varamedlem)

Styret har siden forrige årsmøte avholdt 4 styremøter, samt hatt jevnlig kontakt pr e-post.
Guro Gravem Johansen har vært engasjert som korets dirigent hele perioden.
UTVALG
Det har i perioden ikke vært satt ned utvalg utover selve styret. Det sittende styret kan til
enhver tid vurdere opprettelse av utvalg.
MEDLEMSSKAP ANDRE ORGANISASJONER
Koret er medlem av Ung i Kor (tidligere Nobu, Norges Barne-og Ungdomskorforbund) samt
Ung i Kor Oslo (tidligere OBU, Oslo barne og ungdomskorforbund). Vi mottar årlige offentlige
driftstilskudd gjennom disse medlemskapene, se årsregnskap for detaljer.
MEDLEMMER
Koret hadde i høstsemesteret 2014 totalt 43 medlemmer – 36 sangere samt 6
styremedlemmer og dirigenten. Medlemstallet er stabilt sammenlignet med foregående år.
Av de 36 sangerne var det 4 gutter og 32 jenter. Det er nedgang i antall gutter sammenlignet
med foregående år. Vi ønsker derfor fortsatt å jobbe aktivt for å rekruttere flere gutter

ØVELSER
Koret har hatt ukentlige øvelser. Aspriantkoret har 45 minutters øvelser, hovedkoret 60
minutter. Onsdager har vært fast dag for øvelsene siden høsten 2009. Tidspunkt for

øvelsene vil til enhver tid kunne tilpasses andre forhold, så som dirigentenes øvrige
forpliktelser.
I de tilfeller hvor dirigent har vært forhindret fra å delta, har styret så langt det har vært
mulig forsøkte å sette inn vikar. Intensjonen vil alltid være at øvelsene skal gå som normalt,
men i de tilfeller hvor vi ser oss nødt til å avlyse, forsøker vi å gi beskjed til foreldrene pr mail
og sms. Det er derfor viktig at styret til enhver tid har korrekt kontaktinformasjon til de
foresatte. Ved planlagte endringer vil informasjon bli sendt pr e-post.
MUSIKALSK VIRKSOMHET/OPPTREDNER/ARRANGEMENTER
Koret har i perioden hatt opptredener ved følgende anledninger:
•

Aspirantkortreff. (1.mars)

•

Konsert «Fly til månen, fly. Sanger fra jazzens gullalder» i samarbeid med Østnorsk
Jazzsenter. (22.mars)

•

Skolens 17.mai-arrangement

•

Vær Stolt festival. (30.-31.mai)

•

Åpen fellesøvelse med diplom og medaljeutdeling. (11.juni)

•

Skolens sommeravslutning. (20.juni)

•

Opptartsweekend med overnatting på Solbergstrand (7.-8.september)

•

Homlia UNITED. (18.oktober)

•

Barnekorweekend. (8.-9.november)

•

Besøk av gjestekor fra Hemsedal med felles julekonsert. (5.-7.desember)

•

Julegrantenning 1.søndag i advent, Asperudtoppen og Tirilltoppen Boretslag.

•

Julegrantenning i skolegården. (17.desember)

•

Skolens juleavslutning. (19.desember)

Alle korister får utlevert en sort notemappe til bruk under konserter. Denne skal returneres
til koret dersom man slutter.

SEMINARER OG REISEVIRKSOMHET
Styret prioriterer korøvelsene som arena – at våre unge sangere skal bli trygge på hva det vil
si å synge i kor, lære seg å lytte til dirigenten og å «spille på lag». Vi ønsker også å delta på å
arrangere samlinger, seminarer og turer på jevnlig basis.
I 2014 har vi deltatt på Ung i Kor Oslos seminar for aspirantkor (i mars, Venderen skole) og
hovedkor (i november, Vinderen skole). Dette var svært fine opplevelser for alle koristene,
og Ung i Kor Oslo stiller med flinke instruktører som engasjerer og inspirerer. Deltagelse på
Ung i kor Oslo sine seminarer er etablert som en fast begivenhet for koristene våre.
Vårens store begivenhet var innøving og avvikling av konserten «Fly til månen, fly» med
sanger arrangert av Østnorsk jazzsenter. Konserten var en stor opptur for koret med
profesjonelle musikere fra Nymark Collective og fullstappet lokale.
Høstsemesteret startet opp med en overnattingstur til Solbergstrand med telting, bading og
sang rundt leirbålet. Mange nye aspiranter deltok og det var en god anledning for koristene
til å bli bedre kjent. Det andre høydepunktet i høstsemesteret var besøk av kor fra Hemsedal
med felles julekonsert i tillegg til de andre fellesaktiviteter. Mange profesjonelle musikere og
fine musikalske arrangement av dirigent Guro Gravem Johansen, sørget for at koristene og
alle som var tilstede fikk en energisk og god opplevelse. Sist, men ikke minst var korweekend
på Vinderen skole en fin opplevelse med morsomme sanger og koreografi.

ØKONOMI
Koret har en etablert, men stram økonomi. Styret vedtok en moderat heving av
kontingenten for 2014, dvs 500 kr for hvert semester. Vi tilbyr søskenmoderasjon 25% rabatt
for barn nr 2. Faste kostnader er honorar til dirigent, samt eventuell vikarbruk.
Vi har i 2014 mottatt driftstilskudd fra Oslo kommune via Ung i Kor Oslo, samt
tilskudd/medlemsstøtte fra Ung i Kor. Vi fikk også innvilget prosjektmidler fra Oslo
musikkråd til Fly-til-månen-konserten.
Regnskapet for 2014 viser et årsoverskudd på kr 5362,- pr 31.12.2014. Styret anbefaler at
overskuddet pr 31.12.14 overføres til framtidig drift.
Styret oppfordrer alle foreldre til å involvere seg positivt rundt koret, slik at vi sammen
skapet et trygt og trivelig miljø for ungene våre – med mulighet for musikalsk vekst og
blomstring!
Oslo/Toppåsen, 20.01.2015

