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NKSF informerer – 27. januar 2021 
Smittevern på korøvelser 
For voksne gjelder fortsatt anbefalingen om å ikke gjennomføre korøvelser innendørs. 
Øvelser kan gjennomføres utendørs. Les gjerne mer på Norsk Musikkråd:  www.musikk.no 

Vi følger spent med og gleder oss over at smittetallene så langt peker i riktig retning. 
Gjeldene smittevernsveileder finner dere her: www.koralliansen.no 

Søk voksenopplæringsmidler, såkalt VO – midler: 
Søknadsfristen er før hvert semester. Ta kontakt med ditt lokale fylkesmusikkråd snarest. 
Dere får inntil kr. 120,- per undervisningstime. Et vanlig kor får gjerne mellom 8 og 12 tusen 
kroner per år. Nytt fra i år er en ny søkeportal slik at du må ta kontakt med ditt lokale 
fylkesmusikkråd dersom du ikke allerede er blitt kontaktet. Vi anbefaler dere å søke selv om 
øvelsene er utsatt. Søk som om det er et vanlig semester. 
Ditt fylkesmusikkråd finner du her: www.musikk.no  
 
Medlemskontingent når koret har pause?? 
Vi vet at vi nå er inne i en svært krevende tid, både for kor og for mange dirigenter. Mange 
spør om de skal betale medlemskontingent når de ikke kan gå på de ukentlige øvelsene? 
Til dette vil vi si: Vi i kirkesangforbundet (og alle andre organisasjoner) vil på det sterkeste 
anbefale alle å betale medlemskontingent til sitt kor, også i en pausesituasjon. Dette er svært 
viktig for den videre driften. Dersom medlemstallene i organisasjonene synker, kan dette 
påvirke offentlige tilskudd og støtteordninger på mange nivåer. Det er noe vi ikke ønsker. Vi 
håper derfor at deres medlemmer har forståelse for dette og støtter opp om koret sitt også 
gjennom å betale sin medlemskontingent. 
 
Dirigentstipend  
Søknadsfrist 15. februar  
Bli gjerne med på et kort webinar om ordningen 1.februar, kl. 12.00 eller kl. 17.00 
Se: www.koralliansen.no 
 
Konsertstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor» 
Vi minner om konsertstøtteordningen. 
Søknadsfrist: 15. mars: http://aktivitetsmidler.no 
 
Dirigentkurs: 
Som dere kjenner til arrangeres det kontinuerlig kurs for korledere på mange ulike nivå over 
det ganske land. På grunn av koronaen er mange av disse utsatt og noen har foregått digitalt. 
Men, mange har og blitt avholdt! Dette fordi gruppene forholdsvis er små J 
Vårens kurs er i ferd med å bli lagt ut. Flere kommer til etter hvert. 
Sjekk alt dette på: www.koralliansen.no 
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Kurs i ledelse av Gregoriansk sang, Utstein kloster 23. og 24. mai 
Stavanger: I et ledd i Koralliansens dirigentsatsning arrangere vi på nytt kurs i ledelse av 
gregoriansk sang. Kursene er uavhengige av hverandre.  
Se vedlagte brosjyre eller www.kirkesang.no 
 
NM for kor 7. – 10 oktober 2021 
Koralliansen har bestemt dato for neste Norgesmesterskap for kor: 7.- 10. oktober 2021. 
Uforpliktende påmelding frem til 1. mars 2021 
Frist for påmelding vil være 15. april 2021.  
Frist for innsending av repertoar er 1. september 2021.  
Informasjon om programmet blir kunngjort på  
www.nmforkor.no og på Facebooksiden til NM for kor. 
 
Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner? 
Kulturdepartementet tenker at en stimuleringsordning er en bra ting for korene våre. 
Vi er ikke sikre på at dette er den beste løsningen nå. Koralliansen har derfor sendt et 
høringssvar til departementet hvor vi redegjør for at vi trenger forutsigbarhet, og ikke minst 
trenger vi dekning for tapte inntekter for avlysninger av arrangementer som har skjedd på 
grunn av smitteråd fra lokale og nasjonale myndigheter. Les med på vedlagte høringssvar. 
 
 
 
Stavanger 27. januar 2021     
 

 
 
Ragnhild Hadland Zetterstrøm 
Daglig leder i NKSF 

 


