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1.

STYRE OG ADMINISTRASJON
•

Styret
Styre- og varamedlemmer:
Ivar Solberg, Tromsø
Bjørn-Leif Paulsen, Tromsø
Liv Irene Jensen, Sørreisa
Mats Roar Sakshaug, Tromsø

styreleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Kammerkoret Ultima Thule
Aurora Borealis
Sørreisa damekor
Det Norske Mannskor av 1995

2017 – 2021
2017 – 2021
2015 – 2019
2015 – 2019

Roald Karlsen, Tromsø
Ina Alexandersen, Sørreisa
Unni Nermo, Rossfjord

1. vara
2. vara
3. vara

Kammerkoret Ultima Thule
Sørreisa sangkor
Rossfjord blandakor

2017 – 2021
2015 – 2019
2017 – 2019

Sangkoret Vi Menn
Aurora Borealis
Sandnessund blandakor

2017 – 2019
2017 – 2019
2017 – 2019

Kammerkoret Ultima Thule
Sandnessund blandakor

2017 – 2019
2017 – 2019

Valgkomité:

Torbjørn Pedersen, Balsfjord
Lars Hagfoss, Tromsø
Reidun Rotnes, Tromsø

Revisorer

Synnøve Sagatun, Tromsø
Arne Gunnar Tveit, Tromsø

•

Administrasjon
Troms sangerforum flyttet sommeren 2017 fra Storgata 88 til Tvibit i Parkgata 29.
Her har vi kontorfellesskap med musikkbransjen og musikkfestivaler, i tillegg til
Troms musikkråd, Nordnorsk viseforum og viseklubben Spelt.
Troms sangerforum har ingen ansatte, men kjøper en liten stillingsandel – ca. 8 %
årsverk hos Troms musikkråd. Gjennom samarbeidet med Troms musikkråd, slipper
organisasjonen utgifter til eget kontorhold; kopieringsmaskin, utstyr, andre maskiner
med mer – siden musikkrådets utstyr brukes.

MEDLEMSKOR I PERIODEN

Troms sangerforum har 30 medlemskor og fikk i perioden to nye medlemskor; Hope og
Skjervøykoret. Sanggruppa Femme Vokale og Borgtun blandakor ble nedlagt og Chorus Borealis
meldte seg ut.
Vi har medlemmer fra Harstad i sør til Longyearbyen i nord, med hovedtyngden på Tromsøområdet. 11 av korene har tilhørighet i sør- og midtfylket og resten i Tromsø-området og
Svalbard (to).
•

Medlemskor i 2017-2019
Ant
1
2
3
4
5
6
7

Kommune
Balsfjord
Harstad

Karlsøy
Lenvik

Kor
Sangkoret Vi Menn
Care Gospel Choir
Hope
Sandsøy sangkor
Sangkoret Vaarbud
Blandakoret 70 grader kor
Rossfjord blandakor
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

•

Sørreisa
Tranøy
Tromsø

Sangkoret Steinrøysa
Bra Folk
Skjervøykoret
Longyearbyen blandakor
Store Norske Mandskor
Sørreisa damekor
Kor Flott
Vaffelkoret
Aurora Borealis
Blandakoret Nordaførr
Blandakoret Samklang
Cantus Cordis
Det Norske Mandskor av 1995
Gospelcompagniet
Kammerkoret Ultima Thule
Koret Nattmål
Sandnessund blandakor
Tromsdalskoret
Tromsø Akademiske Kvinnekor – TAKk
Tromsø kammerkor
Tromsø kommunes blandakor
Ultralyd – medisinerstudentenes mannskor
Vox Vanilje

Nytt

Nedlagte/utmeldte kor i perioden:
1
2
3

2.

Målselv
Skjervøy
Svalbard

Målselv
Tromsø
Tromsø

Chorus Borealis
Femme Vokale
Borgtun blandakor

Utmeldt
Nedlagt
Nedlagt

MØTER, KURS, STEVNER OG PROSJEKTER
•

Styremøter
I perioden er det avholdt syv styremøter og behandlet 67 saker, f.eks.:
Orienteringssaker, kurs- og aktivitetsplanlegging, Sangernes kosekveld,
møtevirksomhet, økonomi og årsmøteforberedelse, samarbeid med festivaler,
nyhetsbrev, konsertkalender, korbrosjyre, regionalt stimuleringstilskudd mm.

•

Andre møter og konferanser
Møter og reiser for administrasjon og styre
2017

10.-12. febr.
22. mars
24. okt.

2018

21.-22. april
27. april
17. sept.
26. sept.

NSFs distriktstreff, Stjørdal
Årsmøte Troms sangerforum, Tromsø
Regional samling adm. personell Norsk sangerforum, Kjeller
Landsmøte NSF, Fredrikstad
Årsmøte Troms musikkråd, Tromsø
Korinfomøte for medlemmer, Finnsnes
Infomøte med Cantus Cordis, Tromsø
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•

Kurs og andre aktiviteter
Vi arrangerte fire kurs i perioden, men vi lyste ut fem kurs i 2017 og fem i 2018.

2017
28.-29. april – KOMPLETT SANGTEKNIKK
Teknikken ble utviklet i Danmark av Cathrine Sandolin, som
etter mye forskning fant teknikker som lar oss lage akkurat de
lydene vi ønsker. Begreper som støtte og klang er blitt
konkretisert og målet er at sangeren både skal forstå hva som
skjer i kroppen og hva som må gjøres for å oppnå ønsket
lyduttrykk. Både korsangere og andre kan anvende teknikken for
å skape variasjon i musikken. Teknikken har også fokus på god
stemmehelse, og dersom vi har riktig teknikk skal det ikke være ubehagelig eller vondt å
synge. I løpet av kurset fikk sangerne innføring i teknikken og mulighet til å prøve dette under
veiledning av kursleder Ole-Bjarne Tråsdahl.
Det var 29 påmeldte hvorav 24 deltok på kurset.
27.-29.10.17 og 26.-28.01.18 – DIRIGENTKURS MODUL 1
Vi arrangerte dirigentkurs modul 1 i Tromsø over to helger; 27.-29.
oktober 2017 og 26.-28. januar 2018.
Kurset var ledd i et nasjonalt kompetanseløft for dirigenter i regi av
Koralliansen, og modul 1 var for nye dirigenter, hjelpedirigenter og
sangere i koret som ønsket å bidra som korleder/dirigent.
Hanne Sofie Akselsen var instruktør, og kurset foregikk på Tvibit i
Tromsø. Hanne Sofie har tatt direksjon på Musikkonservatoriet i
Tromsø, og har lang erfaring som kordirigent.
Det var åtte påmeldte hvor sju deltok på kurset.

2018
27.-28. oktober SOLISTKURS FOR KORSANGERE OG ANDRE
Helga 27.-28. oktober 2018 arrangerte vi nytt solistkurs i Tromsø –
denne gangen med Lillian Grethe Jensen som kursleder. Kurset var
for de som har ambisjoner om å være solist i koret eller opptre som
solist i andre sammenhenger. Det ble undervist i sangteknikk og
hvordan bli bedre rustet til å være solist. Deler av kurset besto av
masterclass, hvor deltakerne sang for hverandre og fikk individuell
tilbakemelding fra instruktøren. Deltakerne hadde med en sang/solo
fra et korstykke som de ville jobbe med, uansett sjanger.
Det var 15 påmeldte hvorav 14 deltok på kurset.

2.-4. november. KURS I DIGITALE STEMMER TRINN I OG II
Et kurs i bruk av moderne teknologi for å øve stemmer i koret.
Norsk sangerforum har i samarbeid med teknologiselskapet
MuseScore utviklet systemer for å gi sangerne i koret en "digital
sangbok" som de kan ha med seg overalt og få hjelp til å øve
stemmene sine i bilen, i badekaret, i godstolen og overalt ellers. Koret
kan selv produsere øvingshjelpen, og distribuere den til alle sangerne
i koret. Kjetil Aamann var kursleder. Han er til daglig ansatt i Norsk
sangerforums sekretariat og har lang erfaring som kordirigent.
Det var 3 deltakere på kurset.
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3.

ØKONOMI
Både 2017 og 2018 ga et underskudd på hhv. kr 419 og kr 8 888. Egenkapitalen pr 31.12.2018 er
redusert til kr 74 081. Det er en reduksjon på 60 % i forhold til toppåret 2012. Figuren under
viser at vi stort sett har hatt underskudd siden da. Distriktskontingenten er en relativ stabil
inntektskilde, men resultatene viser at det ikke er nok for å finansiere driften. Vi er avhengig av
et nokså høyt aktivitetsnivå i form av kurs mm. for å gå i balansen.
Samarbeidet med musikkrådet gjør at vi har minimalt med ordinære kontorutgifter.
2004
(1 881)
(1 881)

Resultat
Egenkapital
pr 31.12.

2005
21 700
19 819

2006
(10 122)
9 697

2007
17 021
26 718

2008
(20 960)
5 759

2009
20 649
26 408

22010
44 747
71 155

2011
15 358
86 513

2012
38 779
125 292

2013
(8 140)
117 152

2014
(25 672)
91 480

2015
4 883
96 363

2016
(12 975)
83 388

2017
(419)
82 969

2018
(8 888)
74 081
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4.

Resultat
Egenkapital pr 31.12.

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

EVALUERING AV HANDLINGSPROGRAMMET - MÅLOPPNÅELSE
•

•

Korbrosjyra 2018
Årsmøte 2015 vedtok at vi skulle lage ei brosjyre/korguide i kretsen der alle korene
fikk presentere seg. Vi samlet inn svarene og brukte lang tid på det, samt redigering
av svarene for å få et felles layout. Brosjyra ble trykt og sendt ut/levert sommeren
2018, og kostnaden ble totalt kr 18 000. Vi solgte annonse for kr 8 500, så
underskuddet ble på kr 9 500.
Brosjyra ble sendt til korene samt kulturkontorene i Troms. Flere kor rapporterer at
de har fått henvendelser fra nye korsangere på bakgrunn av brosjyra, og det var jo
hensikten. Vi tenker at brosjyra bør revideres fortløpende elektronisk og gis ut i ny
papirversjon i f.eks. 2020.
Nyhetsbrev/konsertkalender
Vi har sendt ut to nyhetsbrev i 2017 og ett i 2018. Konsertkalenderen har vanligvis
blitt sendt ut to ganger i året, men det kom etter hvert lite info fra korene til
kalenderen.

•

Kurs
Vi har arrangert fire av de ti kursene vi lyste ut.

•

Korinfomøter
Vi har arrangert ett korinfomøte i perioden.
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5.

•

Dirigentforum
Styreleder har opprettet ei facebook-gruppe for dirigenter der de kan utveksle
meninger.

•

Kortreff
Vi har ikke arrangert kortreff i perioden, men oppfordret medlemskorene til samarbeid
seg imellom.

•

Rekruttering
Vi har jobbet med dette, blant annet i Vesterålen og Lofoten. Gjennom Koralliansen,
har alle kororganisasjonene blitt enige om å ikke rekruttere aktivt hos andre
organisasjoners kor, og Norges korforbund har også signert avtalen. Nå er alle
kororganisasjonene medlemmer hos både Norsk musikkråd og Musikkens
studieforbund, også Norges korforbund.

FORHOLDET TIL MEDLEMMER OG ANDRE
•

Korene
Vårt forhold til medlemskorene oppleves som godt. Vi har tidligere hatt
kurssamarbeid med flere kor og er tilgjengelig for henvendelser alle ukedager i
kontortida. Vår policy er som før; å samarbeide med medlemskor og andre om
arrangementer, kurs og kortreff, og drive en så kostnadseffektiv organisasjon som
mulig.

•

Norsk sangerforum
Vi har et godt forhold til Norsk sangerforum (NSF) og opplever at vi får positiv
tilbakemelding på vår aktivitet og vårt arbeid for å øke medlemsmassen,
informasjonsarbeidet med mer. NSF har fokus på å drive kostnadseffektivt med et
lite administrasjonsledd, og derfor kan kontingenten holdes på et lavt nivå. Det
viktigste er at regionene har egne kretsorganisasjoner som kan planlegge og tilby
aktiviteter og service etter behov.

•

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Troms musikkråd
Norsk musikkråd er Norsk sangerforums paraply- og interesseorganisasjon og
Musikkens studieforbund er organisasjonens studieforbund. TSF har fordeler av
samlokaliseringen med Troms musikkråd, som er regionalleddet til de nasjonale
organisasjonene, og vi samarbeider med musikkrådet om informasjonsmøter med
mer. Medlemskap i en av studieforbundet medlemsorganisasjoner er en forutsetning
for å søke voksenopplæringsmidler. Lav medlemskontingent gjør at det alltid lønner
seg!

•

Andre samarbeidsparter/organisasjoner
Vi samarbeider med Troms musikkråd og andre kororganisasjoner om infomøter om
voksenopplæring med mer.
Vi har ikke hatt samarbeid med Norges korforbund Troms i perioden, annet enn at vi
bekjentgjør hverandres kurstilbud.
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SLUTTORD

Vi tilhører en organisasjon med en stabil medlemsmasse og vår krets har også fått nye
medlemmer, selv om kor dessverre også er lagt ned i perioden.
Vi vil fortsette å utvikle tilbud som blir etterspurt og er behov for, og være aktive. Vi syns også
det er viktig å være tilgjengelig for spørsmål og veiledning, og ha et apparat for det – noe vi har i
dag – «24/7» som det heter.
Medlemskontingenten har ført til en stabil økonomi, men siden kostnadene øker, må
kontingenten følge med.
Styret jobber godt sammen og representerer kontinuitet. De jobber stadig med nyrekruttering og
initierer flere aktiviteter framover.
Framover vil vi samarbeide mer med Finnmark sangerforum, som bl.a. ønsker et felles
kurstilbud.
Vi ser lyst på framtida!

STYRET I TROMS SANGERFORUM
Tromsø, 31.12.2018 / 01.02.19

Ivar Solberg (s)
styreleder

Bjørn-Leif Paulsen (s)
nestleder

Mats Roar Sakshaug (s)
styremedlem

Liv-Irene Jensen (s)
styremedlem

Anne Grete Seljebakk (s)
sekretær
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