Gode råd for kor som vil på festival
Vær ute i god tid er et av rådene til Lisbeth Adamsson i Lambertseter skolenenes
kor. Les hennes gode råd!

Meld dere på i god tid
NORBUSANG er alltid i Kristi Himmelfartshelgen, og vi tar det opp i styret ett år i
forveien og melder oss på når info fra verstlandet kommer utpå høsten. Ved juletider får
vi svar.

Snakk med koristene og ta imot bindende påmelding
Vi forteller om festivalen og får koristene engasjerte. Vi sender ut påmeldingsskjema ‐
for NORBUSANG gjør vi det tidlig på vårparten. Alle betaler depositum sammen med
bindende påmelding.

Søk støtte og samle inn penger
Vi søker støtte i bydelen og frivillighetssentralen. Holder kakelotteri osv. Så langt som
korkassa strekker til, sponser koret en del, men en egenandel blir det alltid.

Informere foreldre
Så snart vi har bestemt festival, får vi det inn på terminlista. Vi holder et infomøte med
foreldre i god tid og blir enig om felles sum for lommepenger og evt. leggetider.
Avklar hvor mange voksne som skal være med. Ikke nødvendig å ha med altfor mange
voksne. Hvis de yngste koristene er med, trengs noe flere voksne.

Lag notemappe
Som regel får vi tildelt noter/tekster til fellessanger et par mnd i forveien. Da lager vi så
en liten "mappe" til de som skal være med.

Samarbeid med andre kor
Hvis det er kor i nærheten som også skal dra, er det lurt å gå sammen om felles
transport. Det kan bli billigere, og koristene møter andre korister.
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Festival er gøy og løfter koret
Festivaler er en fin måte å bli kjent med andre korister på, og vi ser hva andre kor
synger. Vi deltar på korverksteder og i felleskor, i tillegg til at vi har egne konserter... I
tillegg legger vi opp til litt fritid med shopping, noe som alltid er populært, og pysjparty
med masse godis siste kvelden.
• Møte med andre korister er lærerikt og gir varig vennskap
• Konserter, aktiviteter og måltider er ordnet av arrangør
• Korverksteder og felleskor er spesielt flott for små kor
• Inspirerer både korister og dirigenter
• Motivasjon for de yngste ("neste år kan jeg også være med…")
• God blanding av sang og fritid
• Tilrettelagt for korister i ulike aldersgrupper
• Trygge rammer for koristene og ledere
• FESTVAL ER GØY !
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