Gode spørsmål for god planlegging
Her er en liste med spørsmål som hjelper deg å konkretisere planleggingen i koret.

Langsiktig planlegging (mer enn 1 år)
•
•
•
•

Hva vil vi gjøre om 2 år, 3 år, 5 år?
Hvilke veier fører oss nærmere disse målene?
Hvor kan vi evt få drahjelp økonomisk? Musikalsk? Organisatorisk?
Er det noen vi vil/kan samarbeide med?

Året som helhet:
•
•
•
•
•

Hva har vi lyst til å gjøre? Hva vil være godt å gjøre som er i tråd med visjon og målsetting?
Når, og hvor mange, konserter skal vi ha?
Hvilke delmål skal vi ha på veien til konsertene?
Skal vi samarbeide med noen om noen av konsertene?
Hvilket repertoar satser vi på? Mye nytt - eller videreføre kjent repertoar? Ivaretar dette målet
vårt?

•

Skal vi ha et/noen bestemte fokus i år - repertoarmessig, teknisk, sosialt, samspillmessig? (For
eksempel sanger fra mange land, rytme/bevegelse, inkludering og lytte til hverandre)
Hvordan passer dette med visjon og målsetting?
Hvordan er oppslutningen om det?

•
•

•

Hva vil vi gjøre av sosiale aktiviteter? Når?
Skal vi delta på fellesarrangementer og/eller samarbeide med andre kor/korps osv? Ivaretar
dette målet vårt?
Skal vi reise på turne eller konkurranse? I tilfelle; hvor og hvorfor? Ivaretar dette målet vårt?

•
•

Hva vil vi gi de ulike alderstrinnene i koret av spesifikke utfordringer?
Trenger vi offensiv for å skaffe flere sangere? I så fall, hva vil gi gjøre? Når?

•
•
•

Har vi ressurser til å gjennomføre planene (sangermessig, økonomiske og organisatorisk)?
Hva kan vi gjøre for å skaffe de nødvendige ressursene?
Eller hva må vi justere av planer for å kunne få det til på en god måte?

•
•
•

Gir planene glød og entusiasme?
Hos dirigent? Sangere?
Hva gir oss glød?

•
•

Hvem har ansvar for hva?
Og når skal det skje?

•
•

I tillegg kommer planlegging av hvert enkelt prosjekt og hver enkelt øvelse.

