Årsmøtesak 2019

Forslag til handlingsplan for Troms sangerforum
Årsmøteperioden 2019 - 2021
GENERELT

Troms sangerforum (TSF) skal være et kontaktorgan og bindeledd mellom medlemskorene.
Styret søker å realisere vedtatte handlingsplan, og søker å få i gang nye, aktuelle tiltak for
medlemskor, dirigenter og sangere.
TSF arrangerer jevnlig medlemsmøter og korinformasjonsmøter i samarbeid med Troms musikkråd og
andre organisasjoner, siden dette er tiltak som det er stor interesse og stort behov for.
Vi informerer også medlemmer og andre gjennom nyhetsbrev og konsertkalendre, samt korbrosjyren
«Vil du synge i kor?».

KURS OG AKTIVITETER

Vi har som mål å arrangere korfaglige og økonomiske/organisasjonsfaglige kurs og seminarer:
•

Dirigentutvikling
Temaer: Interpretasjon, stilforståelse, innøvingsteknikker, vokalutvikling (utvikling av
stemmen) med mer.

•

Økonomi-/organisasjonskurs.
Temaer: VO-søknader, støtteordninger, organisering og ledelse

•

Temakurs for sangere
Solistkurs, vokalutvikling, hørelære, digitale korstemmer, komplett sangteknikk,
sceneopptreden med mer.

•

17 mai-kor
Vi tar et initiativ overfor 17. mai-komiteen på vegne av Tromsø-korene om et felles
arrangement på torget og sender ut en henvendelse til korene for å måle interessen for å delta.

•

Korguide/-brosjyre
Vi ajourfører eksisterende korguide over medlemskor, og tar sikte på nyutgivelse i siste del av
perioden.

Kommunikasjon mellom oss og korene er viktig, og vi ber om tilbakemelding på hva korene ønsker,
og har behov for. Vi ønsker innspill fra våre medlemmer om aktuelle temaer.

DIRIGENTFORUM

Vi ser det som den største viktighet å tilby kurs for dirigentene, som er nøkkelen til
kvalitetsforbedring. Derfor tilbys det også nesten årlig forskjellige dirigentkurs i samarbeid med
Koralliansen. For bedre å kartlegge behov og ønsker, inviterer vi til et dirigentforum der
dirigentkollegiet i fylket kan komme sammen og utveksle tanker om den rollen dirigenten har tatt på
seg, og hva som kan gjøres for å forbedre både vilkår og utøvelse.

KORINFO- OG MEDLEMSMØTER

Vi har som mål å arrangere minst ett medlems- eller korinformasjonsmøte årlig. Aktuelle temaer er:
Økonomi/støtteordninger, konsertarrangering, organisasjonssamarbeid mellom kororganisasjoner,
kurssamarbeid, innspill til aktiviteter med mer.
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REKRUTTERING

Styret skal jobbe aktivt for å rekruttere nye kor.

SAMARBEID

Vi oppfordrer medlemskorene til mer samarbeid med hverandre. Vi har i 2019 innledet et
kurssamarbeid med Finnmark sangerforum, og dette vil bli videreutviklet i perioden.

KONKRETE PLANER FOR ÅRSMØTEPERIODEN
Planen for de to neste årene er nokså ambisiøs men det er viktig at vi strekker oss litt, og gir
medlemskor best mulig service. Vi inviterer årsmøtet til å komme med innspill og endringer.

2019
KURS

ANNET

Hørelære for korsangere
Solistkurs - to kurs
Vokalopplæring i kor for dirigenter nov
Digitale stemmer
Korjoik
Notekurs
Mentorordningen
Samarbeid med Arvid Hanssen-festivalen nov
Utgivelse nyhetsbrev for vår og høst
Utgivelse av konsertkalender for vår og høst
Medlemsmøte

Tromsø
Tromsø og Finnsnes
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Finnsnes
Harstad-området
Finnsnes

Tromsø og Finnsnes

2020
KURS

ANNET

Kurs i Komplett sangteknikk
Sceneopptreden i kor
Dirigentkurs modul I
Digitale stemmer
Organisasjonskurs med økonomi
Notekurs
Mentorordningen
Samarbeid med Arvid Hanssen-festivalen nov.
Utgivelse nyhetsbrev for vår og høst
Utgivelse av konsertkalender for vår og høst
Utgivelse av korguide versjon 2 Troms - trykking
Medlemsmøte

Finnsnes
Tromsø
Tromsø
Finnsnes
Tromsø
Finnsnes
Tromsø-området
Finnsnes

Tromsø og Finnsnes

