Har du lyst til å starte kor?
Her er noen gode råd for å starte opp et velfungerende kor.

Gjør gode forberedelser
Det er ikke mye som skal til for å starte et kor. En vennegjeng eller en liten sanggruppe kan
være nok. Det eneste en trenger, er lyst til å synge sammen!
Noen foreldre med sangglade barn, en ivrig dirigent eller andre engasjerte voksne kan også
dra i gang kor.
Før dere starter kan det være lurt å lage noen felles rammer for aktiviteten:

• Hvilket kor vil vi være?
Sammensetning (jenter/gutter, antall, alder), hvilke sanger vil vi synge (sjanger,
lett/vanskelig, unisont/flerstemmig, a capella/med komp), skal det være prøvesang eller åpent
for alle. Kanskje finner dere allerede nå et navn til koret.

• Hvor skal koret holde til?
Tilhørighet (skole/kirke/kulturskole/geografisk sted) og øvelokale (hva finnes av muligheter
der dere ønsker å øve)

• Hvem skal lede koret?
Valg av dirigent og evt samarbeid med skole, kirke eller kulturskole for drift av koret.
Om dere skal ha en profesjonell dirigent, skal vedkommende ha honorar. Finn en måte å
ordne det på i starten, det kan være ved at alle sangerne betaler noe kontingent, at dere får
noen penger fra skolen/kirken eller kulturskolen.

• Når og hvor ofte skal dere øve?
Bli enige om faste øvetider.

• Spør gjerne om råd
En rekke kororganisasjoner svarer gjerne på spørsmål dere måtte ha i starten. Så nøl ikke med
å ta kontakt med for eksempel. NOBU, Ung Kirkesang, FONOKO eller andre.k

• Kom i gang
Nå er tiden kommet for å rekruttere sangere til koret og for å synge.

• Spre informasjon om koret
Det er mange steder å reklamere for koret, som f.eks oppslag på skolen, i nærmiljøet
(oppslagstavler, bibliotek osv), i lokalavisen eller gjennom sosiale medier som facebook.
Kanskje dere kan få et syngeoppdrag på det lokale senteret eller opptre på en
skoleavslutning?
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• Lag planer for oppstartsperioden
Finn ut hva dere vil gjøre av aktiviteter det første halvåret/året. Bruk mye tid på å synge
sammen og bli kjent. Og så kan det være morsomt og inspirerende å ha noen små-opptredner.
For tips, se artikkel om årshjul.

• Vær synlige i nærmiljøet
Små sangoppdrag på nærsenter, skoleavslutning og andre lokale kulturarrangement kan bidra
til å skape blest om koret. Dessuten får sangerne god trening i å opptre for publikum.k
k

Finn ut om organisering
Når dere har sunget sammen en stund, er det lurt å finne en fast form på koret. Det sikrer
kontinuitet og gode rammer for aktiviteten.

• Stifte en forening
Koret holder et stiftelsesmøte, lager vedtekter (korets lover) og velger et styre. Å være en
forening er ofte inngangen til å få økonomisk støtte og det sikrer alle medlemmene
innflytelse.

• Registrere koret og opprette konto
Ved å registrere koret i brønnøysunds- og frivillighetsregisteret får et organsisasjonsnummer
og kan få et eget kontonummer. Konto til koret og egen økonomiansvarlig er viktig for å
holde styr på økonomien.

• Melde dere inn i et korforbund
Det er mange fordeler med å være organisert: dere kommer i kontakt med andre kor, får
faglige råd, tilbud om kurs og aktiviteter for både dirigenter og sangere og TONO-avtale
(som gir rettigheter til å framføre komponert musikk). Avhengig av profil på koret, finnes det
ulike organisasjoner.

• Lage avtale med dirigent
Om man har hyret inn en dirigent, er det viktig å finne en samarbeidsavtale som både koret
og dirigenten er fornøyd med. Det finnes ulike måter å organisere arbeidsforholdet mellom
dirigent og kor. Noen gjør det via Kulturskolen, skolen eller kirken, andre har egen avtale
med dirigenten.

• Søke økonomisk støtte
Det finnes både lokale, regionale og nasjonale støtteordninger for kor. Mange av ordningene
er knyttet til medlemsskap i et korforbund.k
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