Et kor å vokse i
Trenger du utfordringer i koret? Hva med å prøve deg som hjelpedirigent, arrangere konsert, bli med i styret
eller bli med på et spennende prosjekt …

Bli med på arbeidet bak kulissene
Mange engasjerte korister syns det er utfordrende å få mer ansvar og være med å bestemme mer.
- De eldste får "minileder"-oppgaver. Det er morsomt og fungerer veldig fint, forteller en sanger om koret sitt.
Flere kor deler inn i komiteer som tar seg av forskjellige aspekter ved det å arrangere noe. Et kor har god
erfaring med at de som vil kan være med i gruppe som tar seg av sosiale aktiviteter og en som er med å
planlegge turer. I Nabojent'n i Sørreisa velger de hvert år en arrangementskomité på tre jenter som sitter i 1 år i
gangen.
Et kor har stor suksess med at koristene selv driver en sosialkomité med alt ansvar for det sosiale. Komiteen har
seg av fadderordning for nye medlemmer og egne sosiale kvelder. De er også med å planlegge turer.
I flere kor får koristene prøve seg med regi og koreografi på konsertene. Flere kor har også musikkutvalg der
sangerne kan være med å påvirke hvilke sanger koret skal synge.k
k

Prøv deg som hjelpedirigent
- Når vi skal lære en sang og de andre ikke kan sangen kan jeg hjelpe dem. Dirigenten deler oss opp i to, jeg tar
den en gruppa, mens dirigenten tar den andre, forteller en korist.
Har du en dirigent i magen, spør dirigenten i koret om å få prøve deg litt som hjelpedirigent. Det kan være for
aspirantene - eller for en stemmegruppe. kk
k

Bli UKO
Annet hvert år plukker Ung i Kor ut unge fra hele landet mellom 14 – 20 år til å delta på UKO-prosjektet (Ung i
Kor organisasjonsopplæring). Her får de opplæring i hvordan frivillige organisasjoner virker og hvordan et kor
drives. De får også være med på spennende sangkurs, lære om å arrangere konserter - og ikke minst - bli kjent
med andre som er engasjert i kor.
Andre kororganisasjoner har også egne opplæringsprosjekter.
k

Dra på Korsommerskoler og Norges Ungdomskor
- Veldig morsomt og inspirerende å møte nye korister og kursholdere og lære noe nytt. Det er
gjennomgangstonen fra korister som blir med på prosjekter utenfor sitt eget kor.

Både NOBU og Ung Kirkesang har spennende kurs og prosjekter for korister. Hver sommer er det flere
korsommerskoler. Her er det topp instruktører, masse sang, mange gamle og nye venner og noe notelære og
teori.
For de riktig ivrige er Norges Ungdomskor vel verdt å tenke på. Det er et prosjektkor for sangere fra 16 til 26 år
fra hele landet. Her jobber man sammen på øvingshelg og reiser på en festival eller lignende. Sangerne plukkes
ut gjennom prøvesang.

