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NKSF informerer – 21. august 2020 
Fotokonkurranse – gjensynsglede – dokumenter oppstarten                  
Musikkens studieforbund inviterer til fotokonkurranse: Innsendingsfrist 31. august 
https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/fotokonkurranse 

Smittevern på korøvelser 
Det er ikke kommet særlig mye oppdateringer som gjelder korøvelser og frivillig arbeid i 
løpet av sommeren. Fredag 12. juni kom regjeringa med lettelser i smittevernreglene. 
Gjeldene smittevernveileder finner dere her: www.koralliansen.no 

Koralliansen planlegger nytt webinar 2. sept., om korøvelser og smittevern. Tidspunkt 
kommer snart.  

Voksenopplæringsmidler, såkalt VO – midler: 
Søknadsfrist er vår og høst – 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. Ditt lokale fylkesmusikkråd finner du på www.musikk.no  
 
Søk dirigentstipend  
Søknadsfrist 15. september: www.koralliansen.no 
 
Søk om konsertstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor» 
Søknadsfristen: 15. september: http://aktivitetsmidler.no 
 
Produksjons og driftsstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor» 
Søknadsfrist 15. oktober: http://aktivitetsmidler.no  
 
Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.  
Sjekk om du kan søke.  Søknadsfrist 15. september. 
Bokmål:  https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/ 
Nynorsk: https://lottstift.no/ny-krisepakke-for-frivilligheita-2/ 
(Regjeringen kom med ny støttepakke 20.8. Dere får ny mail når vi vet mer) 
 
Kurs i ledelse av Gregoriansk sang, Utstein kloster 23. og 24. oktober 
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 
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Kurs i arrangering av salmer og gudstjenestemusikk for messingblåsere, 
20. og 21. november 
Bergen: Kurset er spesielt rettet mot organister/kantorer som har tilgang på messingblåser til 
sine gudstjenester eller konserter.  
Se vedlagte brosjyre eller på www.kirkesang.no 
 
Kurs i stemmedannelse for korledere, 6. og 7. november 
Sandnes: For korledere som ønsker å utvide sin sangtekniske kompetanse. 
Kom og få nyttige tips fra Kersti Ala-Murr.  
Se vedlagte brosjyre eller på www.kirkesang.no 
 
Øvrige dirigentkurs: 
I tillegg til nevnte kurs, arrangerer vi en mengde dirigentkurs rundt om i vår ganske land. 
Kurs for de som vil prøve seg som dirigent for første gang, kurs for viderekomne, og ikke 
minst vil vi og løfte frem Mentorordningen!  
Sjekk alt dette på: www.koralliansen.no 
 
NM for kor 7. – 10 oktober 2021 
Koralliansen har bestemt dato for neste NM i kor: 7.- 10. oktober 2021. 
Frist for påmelding vil være 1. april 2021. Frist for innsending av repertoar vil være 1. 
september 2021. Informasjon om programmet vil bli kunngjort på  
www.nmforkor.no og på Facebooksiden til NM. 
 
 
 
 
 
Stavanger 21.august 2020     
 

 
 
Ragnhild Hadland 
Daglig leder i NKSF 

 


