Vil du synge i kor?

Se Troms sangerforums medlemskor 2018 - 1. utgave
Side 1

70 grader kor, Hansnes
Egenart: Vi er et kor som ofte prøver å gjøre noe nytt. Et år
lagde vi et musikkspill som fortalte om livet i Karlsøy på 1850-tallet. På høsten øver vi
inn julesanger, en blanding av gospel, tradisjonelle julesanger og noe nytt.
Repertoar: Det som måtte passe for koret og dirigenten.

”Vi ønsker å ha det

Sosial profil: Vi prøver å møtes en gang i blant, som oftest etter
endt sesong.
Reisevirksomhet: Det har ikke vært noen lange reiser, men vihar
som mål å få det til.

gøy med sang og
musikk!”

Ambisjonsnivå: Å ha det gøy med sang og musikk.
Dirigenten: Dirigenten er utdannet ved musikkonservatoriet i Tromsø og var med å
starte koret i 1997. Hun har vært dirigent og pianist for oss de aller fleste årene.
Ellers: Koret sliter med rekruttering, og da spesielt menn. I skrivende stund er vi bare
to mannsstemmer. Vi er en god gjeng som tar i mot nye korvenner med åpne armer.

FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere/snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid/sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Therese Karlsen
20 - 25 // 45 år
Nei
Ti. kl.18.15-20.15 Hansnes skole
4 - 5 konserter pr år

Kontaktinfo:
Stein-Ottar Ditlefsen
Telefon 94 81 06 60
kor70@live.no
Facebook: 70’kor
Side 2

Aurora Borealis, Tromsø
Egenart: Vårt fokus på musikken og ikke minst det sosiale. Nesten hele høsten er viet
til julekonsertene. Våren blir brukt til varierte prosjekter, bla. korturer i inn- og utland
med samarbeidsprosjekter med andre kor. Vi ønsker oss flere gutter/menn i koret.
Repertoar: Viser, pop, klassisk og litt religiøst.

”Vi vil betegne oss

Sosial profil: Vi vil betegne oss som et veldig sosialt kor.
Reisevirksomhet: Koret har reist ca annethvert år, dette er noe
vi vil prioritere fremover.
Ambisjonsnivå: Vi ønsker hele tiden å bli bedre og har hatt stor
utvikling de siste årene. Ambisjonen er å gjøre gode konserter
som gir publikum fine opplevelser. Derfor har vi fraværsregler på
øvinger til store konserter.

som et veldig sosialt kor. Og vi ønsker å skape fine
opplevelser for
publikum.”

Dirigenten: Sondre Alexander Kleven er fra Nordland, er 24 år. Han har studert Musikkutøving Saxofon rytmisk og Ensembleledelse ved Universitetet i Tromsø. Sondre
har også jazzbandet Sondre Kleven Quintet, samt at han deltar i mange andre kulturprosjekter. Han er også dirigent for flere kor i Tromsø.

FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Sondre Alexander Kleven
35 - 40 // 45 år
Nei
Ti kl.19.30-22.00 Ishavskatedralen
Minst 2 konserter pr år, fokus på
julekonserten.

Kontaktinfo:
Kontakt: Bjørn-Leif Paulsen
Telefon 41 41 67 99
bjorn-leif.paulsen@mattilsynet.no
Facebook: Aurora Borealis
Side 3

Bra Folk, Bardufoss
Egenart: Vi er en vokalgruppe med 5 sangere; Janne Lena Solheim
Langnes (sopran), Anne Marit Norbakken Prestø (mezzo-sopran),
Asbjørg Utby (alt),
Sven Becker (baryton) og Lars Bremnes (bass)
Repertoar: Folkemusikk, ballader og pop.

”Vi synger til glede for oss sjøl og
de som hører på”

Reisevirksomhet: Vi reiser stort sett innenfor kommunens grenser.
Ambisjonsnivå: Vi synger til glede for oss selv.
Dirigenten: Sven Becker

FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
kultur- og
Aktivitetsnivå:

Vokalgruppe
Sven Becker
47 år
Ingen ledige plasser
To. kl.19.00 - 21.30 Mellembygd
oppvekstsenter
Vi synger så ofte vi kan.

Kontaktinfo:
Asbjørg Utby
Telefon 90 20 78 27
asbjorg.utby@outlook.com
Facebook: Bra Folk
Side 4

Cantus Cordis, Tromsø
Egenart: Cantus Cordis er et kvinnekor for medisin-,odontologi– og ernæringsfysologi-studenter ved universitetet i Tromsø. Vi synger litt av hvert, men vår spesialitet er er å ta kjente utenlandske sanger og skrive de om til nord-norsk. Ved fremførelser på konserter har vi nesten alltid koreografi.
Repertoar: Det varierer mye fra år til år. Men vi synger viser,
pop, julesanger og mye, mye mere.
Sosial profil: Vi er mye med vårt søskenkor Ultralyd på for eksempel karaokekveld og hybelkvelder. Også reiser vi i hele Norge på korhelger sammen med andre studentkor i Norge. (Ja, vi
synger litt på disse helgene også), Vi har også reist til Krakow på
korhelg sammen med andre norske kor.

”Vi vil lage liv og
show, også sammen
med andre studentkor. Vår spesialiteter å lage nordnorske tekster på

Aktivitetsnivå: 2-3 opptredener på korhelger, 1-4 Julekonserter, 2 opptredener
på jule og nyttårsball, vårkonserter, bryllups-oppdrag, eksamenskonserter, showopptredener på forskjellige arrangementer.
Reisevirksomhet: Vi reiser til Reinøya hver vår for å bli kjent med hverandre, så reiser
vi en gang i semesteret til store byer i Norge og Krakow.
Ambisjonsnivå: Vi lager liv og show med gode tekster og god koreografi!

FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:

Kvinnekor/studentkor
Kjellaug Karen Horsberg Kornstad
25 - 30 // 23 år
Nei, syng med den stemmen du har!
Ons kl.16.30-18.30 UIT,
MH-bygget U8

Kontaktinfo:
Saga Ingolfsdottir Dragset
saga.dragset@gmail.com
www.facebook.com/pg/cantuscord
istromso/
Side 5

Care Gospel, Harstad
Egenart: Vi synger gospel- og gladmusikk og startet opp i 2002. Ønsker å spre glede, energi, begeistring og entusiasme med våre opptredener, samt bidra til forskjellige veldedige formål. Vi er en livlig gjeng som i dag ledes opp og fram av vår sprudlende dirigent Dominique Guyot.

”Vi er et kor som
synger gospel og
gladmusikk. Vi ønsSosial profil: Ikke overdrevent sosialt, men viktig for samhold i
ker å spre glede,
koret å få arrangert sosiale sammenkomster, gjerne i fm korturer,
sesongavslutning.
energi, begeistring
og entusiasme med
Aktivitetsnivå: 5 - 8 konserter i året. 2 korkafeer gjennomføres
med godt oppmøte i foajeen til Harstad kulturhus.
våre opptredener.”
Repertoar: Generell gospelmusikk med forskjellige stilarter og
gladmusikk .

Reisevirksomhet: Minst en tur pr år, da vekselsvis innenlands og
utenlands. Gospelkirchentag i forskjellige byer i Tyskland er et arrangement som vi har
som mål å delta på annet hvert år.
Ambisjonsnivå: Høyt ambisjonsnivå, men skal samtidig ikke gå på bekostning av det å
være et sprudlende Gospelkor som sprer gled.
Dirigenten: Fransk fyrverkeri, solist, sangpedagog, produsent Landsdelsmusikerne i
Nord-Norge og kordirigent. Entertainer for Opera di Stua, du ringer hun bringer sangglede til din stue, jobb eller andre arrangementssteder.
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Dominique Guyot
20 - 25 // 40 år
Ja
Ma. 19.30-22.00 Bethel
5 - 8 konserter årlig

Kontaktinfo:
Hallgeir Dankertsen
post@caregospel.no
www.caregospel.no
Side 6

Det Norske Mannskor av 1995, Tromsø
Egenart: DNM95 er et akademisk mannskor ved UiT og en del av
Studentsamfunnet Driv. Koret hører hjemme i den nordiske akademiske sangfamilien med en tradisjon som strekker seg tilbake til nasjonalromantikkens studentbevegelser. Hyppige treff med andre
akademiske kor og tilstedeværelse i universitetsmiljøet holder profilen ung, selv om medlemmene er alt fra studenter til professorer og
andre folk med akademisk tilknytning.

”Et ungt, men
tradisjonsrikt
akademisk kor med glimt
i øyet ..."

Repertoar: Klassisk med hovedvekt på (nasjonal)romantikken som
stamrepertoar, diverse utflukt i andre sjangere som jazz eller pop.
Profilering av nordnorsk musikk og komponister. For det meste a cappella (eller akkompagnert med piano), men også samarbeid med orkester, korps eller band.
Sosial profil: Høy sosial profil med mange tradisjoner, eget stamrepertoar og utveksling med andre akademiske kor i Norden.
Reisevirksomhet: Treårig turnus: Akademisk Kortreff (nasjonalt), NSSS (nordisk stevne), ett år fritt reisemål - besøk av vennekor.
Ambisjonsnivå: Krevende repertoar - men ingen konkurranser.
Dirigenten: Vår dirigent kommer opprinnelig fra Tjølling i Vestfold. Han har studert
klassisk utøvende sang. Lars Kristian er en aktiv ensemblesanger og har sunget med
en rekke forskjellige kor. Fra august 2017 tar han over som Admiraldirigent hos oss i
DNM95.
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Mannskor
Lars K. D Håkestad Eliassen
20 // 20 - 60 år
Ja
To.kl.18.30-21.30 Studenthuset DRIV
3 - 4 kons, 1 reise, 2 øvingshelger +
sangoppdrag

Kontaktinfo:
Bror-Magnus S. Strand
Telefon 92 43 97 17
generalsekretaer@dnm95.no
www.dnm95.no
www.facebook.com/dnm95

Side 7

Gospelcompagniet, Tromsø
Egenart: Vi er et kor som i stor grad vektlegger formidling. Vi ønsker at publikum skal
ha en unik konsertopplevelse på våre konserter. Siden kontakten med publikum er så
viktig for oss, bruker vi aldri noter i innstudering eller ved opptre”Formidle
dener. Slik kan sanggleden og budskapet alltid stå i sentrum.
Repertoar: Amerikanskinspirert gospel, nyarrangering av salmer
og julesanger. Div populærmusikk/annet øves inn til spesialoppdrag og ved bestilling.
Sosial profil: Trivsel er viktig og det legges opp til en sosial del
på hver øvelse og ved semesterslutt.

evangeliet til
folk flest gjennom glad gospel”

Reisevirksomhet: En øvingshelg legges utenfor byen. Den årlige turnéen er som
regel utenlands
Ambisjonsnivå: Å stadig være i utvikling, både for koret og på individnivå. Vi vil levere høy musikalsk kvalitet i alt vi gjør.
Dirigenten: Jardar har dirigert koret siden -98, og er kjent i Tromsø som både sanger og skuespiller. Han har hatt fler roller i ulike oppsetnnger på Hålogaland teater.
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Jardar Johansen
30 år
Ja
To.kl.19.30 - 22.00 Grønnåsen kirke
Ca 5 kons. i året , pluss mindre
oppdrag og en årlig turne

Kontaktinfo:
Hilde Erikstad Jørgensen
Telefon 90 20 78 05
E-post@gospelcompagniet.no
http://www.gospelcompagniet.no/
Side 8

”Vi er et multikulturelt kor med lav
gjennomsnittsalder og nokså nystartet!

HOPE, Harstad
Egenart: HOPE er et multikulturelt kor med sangere fra
flere nasjoner, kanskje det eneste i Troms av sitt slag.
Repertoar: Siste sang, Three little birds, Ah ya zein, Vuggeviser fra mange land, Frihet, Gospoda ofizer, Liberte,
Redemption song, The partisan, Banaha.
Sosial profil: Vi er mennesker som møtes via sanger på
mange språk. Tema er fred og frihet. Vi møtes også hos
hverandre

”Vi kommer fra forskjellige land, vi synger på mange språk,
ikke alle er profesjonelle, men vi tilbyr glede ved sang!”

Reisevirksomhet: Vi har ikke hatt noen reiser til nå.
Ambisjonsnivå: Vi ønsker å tilby glede ved sang, og også ha flere å synge med.
Dirigenten: Børge Nilsen er musikklærer og bassist, og var med på å starte HOPE

FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Børge Nilsen
- // 40 år
Nei
To.kl.18.00 - 20.00 Harstad skole,
musikkrommet
Ca. 3-4 konserter pr år

Kontaktinfo:
Ange Collins Foty Tiam
Telefon 92 50 75 92
angecollinsfoty@yahoo.fr
Web: Facebook
Side 9

Kor Flott, Stonglandseidet
Egenart: Kor Flott har et variert repertoar, og mange interessante samarbeidspartnere. Vi har Sangglede, gode øvinger og hyggelige folk
Repertoar: Populærmusikk, viser, tradisjonelle sanger. Ofte egne
arrangementer. Har jobbet en god del med eksterne solister.

”Sangglede, gode øvinger og
Sosial profil: Et par sosiale sammenkomster og minst en tur hvert
år. Kaffe og hygge på øvingene. Dugnader og annet inntektsgivende hyggelige folk”
arbeid i lag.

Reisevirksomhet: Årlige reiser og utenlands annethvert år
Ambisjonsnivå: Vi synger for egen og publikums glede
Dirigenten: Rektor ved Sørreisa Kulturskole. Erfaren dirigent som akkompagnerer på
gitar og piano. Arrangerer mesteparten av repertoaret vårt

FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Oskar Larsen
// 47 år
Nei
Ma. kl.19.30 - 22.00 Stonglandet skole
10 kons/opptred pr år + Kafedrift
en gang pr mnd.

Kontaktinfo:
Jon-Petter Stangnes
Telefon 91 38 70 97
famstangnes@hotmail.com
Side 10

Longyearbyen blandakor, Svalbard
Egenart: Longyearbyen Blandakor rekrutterer bredt, og legger vekt både på det sosiale i tillegg til sang. Våre medlemmer kommer fra flere land i tillegg til Norge, og
har en alderssammensetning fra 18 - 70 år.
Repertoar: Koret har siden 2012 hatt et stort, klassisk prosjekt annet hver år. Ellers går det mye på prosjekter i samarbeid med profesjonelle musikere fra fastlandet, samt solister fra bl.a. Den Norske Opera. Tema: Elton John, Geir Lystrup, Summer Hits (diverse
artister), Carmina Burana, Händels Messias, Fauré Requiem og
Mozart Requiem.

”Vi rekrutterer
bredt både norsk
og utenlandsk og
legger vekt på det
sosiale, i tillegg til
sang.”

Sosial profil: Longyearbyen Blandakor rekrutterer bredt, og legger
vekt både på det sosiale i tillegg til sang. Våre
medlemmer kommer fra flere land i tillegg til Norge, og har en alderssammensetning
fra 18 - 70 år. Korets medlemmer er en blanding av fastboende og studenter. På
grunn av hyppig til- og fraflytting er det stor utskifting av medlemmer.
Reisevirksomhet: Det har ikke vært noen reisevirksomhet de siste 8 årene. Dette
kommer naturlig av høye reiseutgifter til/fra Svalbard. Koret har vanligvis 7-8 opptredener i året.
Ambisjonsnivå: Koret har ikke prøvesang, men noe av repertoaret har til tider vært
ganske krevende.
Dirigenten: Espen Rotevatn er fra Bergen, er utdannet dirigent, og har loset koret
trygt igjennom så vel klassiske verker med orkester i tillegg til nordnorske visesang
og poplåter.
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:

Blandakor
Espen Rotevatn
20 - 30 // 48 år
Nei

Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Ma. kl 19-21 Svalbard Kirke
7-8 opptredener i året.

Kontaktinfo:
Anne Lise Klungseth Sandvik
E-post:an-lissa@online.no

Side 11

Nattmål, Ersfjord
Egenart: Koret startet opp våren 2010 i Ersfjordbotn på Kvaløya. I 2011 var vi med å
stifte Ersfjorddagen. Koret har i årenes løp samarbeidet med Jan Arvid Johansen
(som dessverre døde høsten 2017), med band , Stup , Marit Sandvik m/band , Eline
Hellerud Åsbakk med band , Steinar Albrigtsen og Monika Nordli ,
”Vi inviterer andre
Ola Bremnes og Tonje Unstad , samt flere unge musikere fra
kor på korkafe og
musikkonservatoriet i Tromsø. Hanne-Sofie Akselsen, Marit
Sandvik og Øystein Blix har arrangert musikk spesielt for Nattmål. sang. På ErsfjordSosial profil: Vi har to korfester i året. En «hjemmehos-fest» i
januar/ februar og en fjærafest som sommeravslutning i juni.

dagan har vi konsert og bryggedans.
I 2018 reiser vi til
Murmansk!”

Aktivitetsnivå: I tillegg til konserten på Ersfjorddagen holder
Nattmål julekonsert på Eidtun bygdehus . Koret inviterer andre
kor til korkafe hvor korene synger for hverandre, spiser kake og
drikker kaffe. I løpet av året pleier koret også å holde noen minikonserter på institusjoner. Vi har deltatt på Tromsø internasjonale kirkemusikkfestival.
I 2017 har vi spilt inn en musikkvideo av «House by the sea» av Moddi, som vi skal
sende inn til konkurranse i musikkforlaget Cantando.

Reisevirksomhet: Koret reiser hver vår på øvingshelg til Brensholmen. Høsten 2016
var vi med på Arvid Hanssen-festivalen på Finnsnes. Tur til Murmansk høsten 2018 er
under planlegging.
Dirigenten: Nina Jebens ble vår dirigent høsten 2016. Hun har utdanning i rytmisk
korledelse mm,

FAKTA:

Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Nina Jebens
20 // 35 - 70 år
Liker å synge
Ti.kl.19.30 - 21.30 Ersfjordbotn skole
4 - 5 konserter pr år.

Kontaktinfo:
Christina Wegener
Telefon 92 68 85 32
c.wegener3@icloud.com
www.facebook.com/nattmaal
Side 12

Nordaførr, Tromsø
Egenart: Vi har gjennom 40 år sunget oss igjennom mange ulike programmer med
lokale eller internasjonale temaer: lyriske nordnorske viser, samiske sanger og sang
fra Palestina, Russland, Bosnia, Irland med flere. Det er alltid solidaritet og engasjement som ligger i bunn av våre konsertprosjekter, - ofte kombinert med et kritisk og
humoristisk skråblikk på verden rundt oss.

”Koret kjennetegnes ved en uhøytidelig og humorisSosial profil: Koret kjennetegnes ved en uhøytidelig og humoristisk omgangsform
tisk omgangsform og det er mye vitsing og latter å høre i pausen
og det er mye vitpå øvingskveldene.
sing og latter å høAktivitetsnivå: Koret avslutter både høst- og vårsesongen med
re i pausen på
hyggelige korfester med mye mat og synging.
øvingskveldene.”
Repertoar: Sanger fra nordnorsk visetradisjon, men også sang og
musikk fra fjernere steder i verden som vi engasjerer oss i.

Reisevirksomhet: Koret drar på reise med litt ujevne mellomrom.
Vi har reist en del i Nord-Norge, men også utenlandsturer bl.a. til Arkhangelsk og
Bosnia.
Ambisjonsnivå: Nordførr skal være et kor for folk som har lyst til å synge. Vi deltar lite
på sangstevner og konkurranser.
Dirigenten: Anita Barth-Jørgensen overtok som dirigent høsten 2015. Til daglig jobber
hun på Steinerskolen og samarbeidet med koret har fungert veldig bra.
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid- og sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Anita Barth-Jørgensen
- // 55 år
Nei
Ma.kl.19.00-21.30 Tromsø Mar skole
4 - 5 konserter pr

år

Kontaktinfo:
Synnøve Angell
Telefon 99 58 76 45
synnove.angell@gmail.com
www.facebook.com/blandakoretno
rdaforr/
Side 13

Rossfjord blandakor, Rossfjord
Egenart: Koret har 22 muntre sangere, som ikke er redd for å prøve noe nytt og ble
stiftet i 1966. Vi har hatt litt opphold innimellom, og sliter med å få nok herrestemmer.

”Sang og musikk
gir glede! Vi er
Sosial profil: Koret er glad i sosiale treff, så jule- og våravslutning er
amatører som
noe vi prøver å få til. Ellers deltar vi på andre sammenkomster.
setter krav til det
Aktivitetsnivå: Vi har en fast konsert til jul og en på våren. Da invitevi fremfører
Repertoar: Er varierende og til tider krevende, og vi er innom en rekke sjangere, viser, gospel, populærmusikk og salmer.

rer vi andre kor til å komme. Barn og voksne som har tilknytning til ,
eller bor i bygda, blir også oppmuntret til å delta med musikalske innslag, enten de synger eller spiller et instrument. Vi har arrangert kirkekonserter og
deltatt på Arvid Hansen festivalen ved flere anledninger. Koret deltar gjerne på forespørsel fra lokalmiljøet. Vi var med på nrk-sendinga «Salmeboka minutt for minutt».
Ambisjonsnivå: Vi er et amatørkor som setter krav til det vi fremfører.

Repertoar: Er varierende og til tider krevende, og vi er innom en rekke sjangere, viser,
gospel, populærmusikk og salmer.
Reisevirksomhet: Vi drar gjerne på turer både innenlands og utenlands. Var i Tallin
for et par år siden og i 2017 i Italia.
Dirigenten: Stine Solbergnes er fra Målselv, men bor nå i Rossfjordstraumen. Hun
har studert ved Musikkonservatoriet i Tromsø, og dirigert kor i tilsammen 20 år.
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid- og sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Stine Solbergnes
19 // 60 år
Ja
Ma. kl.19.00-21.00 Vonheim
4 - 5 konser pr år.

Kontaktinfo:
Odd Bjørn Nermo
Telefon:91 36 34 35
odnermo@online.no
Side 14

Samklang, Tromsø
Egenart: Vi er en frisk gjeng med rundt 30 glade og dyktige sangere som gjerne gyver
løs på nye sjangre. Samklang ble stiftet i 1980. Opprinnelig fra Kvaløya. Koret har hatt
mange spennende prosjekter, blant annet egenprodusert oppset”Vi trives med det
ning med Queen-musikk med Jørn Lande som solist. Samklang
var de som startet midnattskonsertene i Ishavskatedralen. Vi trives vi gjør. Kom gjerne
å delta i trivselen.
med det vi gjør. Kom gjerne å delta i trivselen.

Vi praktiserer
«Prøv kor» på 4
øvelser før du beSosial profil: Noen få fester ila året, av og til ut på pub/kafe for sostemmer deg.”
Repertoar: Alt fra viser, pop, rock, kirkemusikk, messer, julerepertoar, jazz, blues, a capella eller i samarbeid med musikere mm.
sialt samvær . Har det svært trivelig på øvingshelger som foregår
utenbys. Da er hele gjengen samlet gjennom hele helga, og latteren sitter løst.

Reisevirksomhet: Vi deltar av og til på korfestivaler i Europa. Tar gjerne turer til
andre deler av landet. Vi har blant annet gjort gjenvisitt til kor som har besøkt oss. Turer i nærområdet for å delta på konserter.
Ambisjonsnivå: Samklang har til tider noe krevende repertoar, men har også mange
enkle og lettøvde sanger.
Dirigenten: Audun Skog; utdannet dirigent ved konservatoriet i Tromsø; hos Ragnar Rasmussen. Meget dyktig; han får oss til å gyve løs på det meste.
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Audun Skog
30 // 40 år
Nei
Man.kl.19.00-22.00 Workinnmarka sk.
3 - 4 konserter årlig

Kontaktinfo:
Kjersti Fredheim
Telefon:90 20 53 95
post@samklangtromso.no
www.samklangtromso.no
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Sandnessund blandakor, Kvaløysletta
Egenart: Vi har som målsetting å være rotfesta i det nordnorske uten at dette setter begrensninger på valg av repertoar. Over år har vi utviklet et sterkt sosialt fellesskap og er
i dag et kor bestående av ca. 40 sangere som bryr seg om og tar vare på hverandre.
Repertoar: Koret har flere ganger samarbeidet med nordnorske
diktere, musikere og arrangører (bla. Helge Stangnes, Terje Nilsen og Ola Graff), og det nordnorske repertoaret har blitt et varemerke . Vi synger også annet sakral og profan musikk.
Sosial profil: Vi arrangerer sangkafeer der vi inviterer andre kor
og publikum til å synge sammen med oss. Hver advent er vi å finne på torget i Tromsø der vi tilbyr kystens produkter produsert av
koristene våre.

”Det nordnorske
repertoaret har
blitt et varemerke
for koret. Vi arrangerer sangkafeer og inviterer
til allsang.”

Reisevirksomhet: Hvert fjerde år reiser vi på kortur til utlandet der vi kombinerer konserter med sosialt fellesskap. Vi reiser også i landsdelen med produksjonene våre.
Ambisjonsnivå: Vi er et amatørkor, men likevel slik at vi setter klare krav til kvalitet i
fremførelsene våre.
Dirigenten: Sissel Helland, underviser i musikk/estetiske fag ved Universitetet i Tromsø –
Det arktiske universitet. Hun har vært dirigent for koret siden oppstarten i 1979.
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Sissel Helland
40 // 60 år
Nei
Ti. kl.19.30-22.00 Sandnessund bskole
3 - 4 konserter + 2 sangkafeer

Kontaktinfo:
Trond R. Larsen
Telefon 46 87 93 70
trrlars@online.no
Facebook: Sandnessund blandakor
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STeinrøysa blandakor, Aglapsvik
Egenart: Uhøytidlig gladkor, til glede for oss selv og andre. Vi har også med litt
annen underholdning til tider. Vi har stort sett en til to konserter i året, deltar sammen med andre kor, i kirker, på Frivillig sentralen og andre foreninger.
Repertoar: Alt fra nordnorske viser til pop.
Sosial profil: Vi deltar på mange forskjellige tilstelninger, stort sett
alle plasser vi blir invitert til å komme til.
Reisevirksomhet: Vi har kun reist innenlands, en gang pr. år.
Ambisjonsnivå: Konsert i kulturhuset på Finnsnes er vel det tørste
vi har gjort så langt. Vi håper jo å nå lengere etter hvert.

”Et livlig og
morsomt kor,
som gjerne vil ha
med flere.”

Dirigenten: Han er ikke en vanlig dirigent - han synger, spiller bass og gitar, alt
på gehør.

FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Viggo Lorentzen
59 år
Nei
To. 19.30-21.30 B/L Lunheim, Sørvika
En til to konserter i året + andre arr.

Kontaktinfo:
Monika K. Aune-Jenssen
Telefon 99 15 82 13
mkaj62@hotmail.com
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Store Norske Mandskor, Svalbard
Egenart: Vi bærer fanen for mannssangen i Longyearbyen, slik det har gjallet mellom
fjellene i dalen i snart hundre år.
Repertoar: Klassisk mannskor-repertoar
Sosial profil: Øving, hyppige opptredener og øl
Aktivitetsnivå: 20 - 25 arrangement med smått og stort.
Reisevirksomhet: Vi drar på kortur til utlandet en gang i året.

”Vi bærer fanen
for mannsangen i
Longyearbyen, slik
det har gjallet mellom fjellene i snart
100 år.”

Ambisjonsnivå: Middels. Fokus på god underholdning med fynd
og klem.
Dirigenten: Jovna Zacharias Dunfjell er en meget dyktig dirigent, pianist og sanger,
med høyere utdanning fra musikkonservatoriet. Jobber til daglig som kateket og musiker
i Svalbard kirke.

FAKTA:

Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Mannskor
Jovna Z. Dunfjell
ca 20 // 45 år
Ja
On.kl.18.00 - 20.00 i Longyearb skole
Høyt

Kontaktinfo:
Sveinung Lystrup ThesenTelefon:
Telefon 41 41 45 89
slt@snsk.no
Facebook: Store Norske Mandskor
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Sørreisa damekor, Sørreisa
Egenart: En livlig gjeng med 24 damer som øver ukentlig og fyller vårt øvingslokale
med mye flott og inspirerende sang.

”Vi har tro på både
Repertoar: Vi har et variert repertoar som inneholder alt fra folkelatter og konsentoner, listepop, gospel og ikke minst siste års prioritet, frem fra
trasjon på korøvelglemselen – 50-og 60-tallsmusikk, bl.a. Andrew Sisters. Så for tiser. Vi synes det er
den kaller vi oss bare ”Swingin’ Sisters”, og pynter oss med retroflott å bidra i kulkjoler og leppestiftJ
turlivet i bygda.”

Sosial profil: Vi har som tradisjon å avslutte hvert sanghalvår med
en sosial sammenkomst. Vi pleier å avholde medlemsmøter samt at vi forsøker å møtes 1-3xårlig hvor et av medlemmene i koret åpner hjemmet sitt for oss. Da vi koser
oss med god mat og drikke. Vi går heller ikke av veien for å synge litt også!
Aktivitetsnivå: Koret bidrar i bygdas kulturliv, 17.mai, julekonsert, kulturelle Spaserstokken, sykehjemmet, egne småkonserter og vi opptrer på forespørsel. Her er alltid
noe for enhver smak som gir oss drivkraft og lysten til å synge mer og mer og mer…

Reisevirksomhet: Vi ønsker å reise på en lengre tur (gjerne utenlands) annet hvert år,
og årlig en tur ut av bygda for å synge, det kan være hurtigrutetur, eller besøke andre
kor i nærområdet. Viktig med gode målsetninger! I 2015 og 2017 var vi i Irland
(Galway), kan anbefales. I okt. 2019 ønsker vi å reise på en korfestival i Spania.
Ambisjonsnivå: Spre sangglede og gi gode opplevelser for publikum og oss selv.
Dirigenten: Lise Løvland er ei flott dame som med sine faglige ferdigheter får fram det
beste i koret. Hun sprer masse sangglede med sitt sprudlende humør og engasjement.
Gull verdt!!
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Kvinnekor
Lise Løvland
ca 24 // 45 år
Nei
On.kl.18.00 - 20.00 Sørreisa kult.skole
Varierer, 6-10 opptredener årlig

Kontaktinfo:
Karine Alvestad
Telefon 41 16 27 67
leihanse@online.no

Side 19

Tromsø Akademiske KVINNEKOR, TROMSØ
Egenart: TAKk er et akademisk kor ved UiT - Norges Arktiske Universitet. Siden oppstarten i 2010 har koret vokst til å bli rundt 45 sangere, som kommer fra ulike akademiske disipliner, ca. 50% studenter og resten ansatte o.a. med akademisk tilknytning.

”TAKK har spesialisert seg på musikk
skrevet av eller for
kvinner; alt fra 50Sosial profil: Sangersøstrene samles ofte i lystige lag etter øveltalls husmor-pop og
sene og ellers i hverdagen, det være seg en kaffe, middag eller
klassiske motetter til
fest.
estiske vuggesanger
Reisevirksomhet: De deltar på norske og nordiske stevner, ca.
og bulgarske flørteannen hvert år, og har korhelg med seminar hvert semester. De
viser. ”
Repertoar: TAKk har spesialisert seg på musikk skrevet av eller
for kvinner, som er alt fra 50-talls husmor-pop og klassiske motetter til estiske vuggesanger og bulgarske flørteviser.

planlegger turne til Grønland og Island i 2018.

Ambisjonsnivå: De strekker seg mot å bli bedre, med mottoet ALIQUANTULUM MELIORES SUMUS.
Dirigenten: Bjarne Isaksen (f. 1970) er bl.a. utdannet musikkped. fra Nordnorsk musikkkonservatorium, Agder musikkonservatorium, og har hovedfag i musikkpedagogikk fra
Norges musikkhøgskole. Han jobber som universitetslektor i musikkestetikk ved UIT. Som
dirigent er Bjarne spesielt opptatt av korets muligheter i nyere musikkuttrykk, og jobber
aktivt med utbredelsen av ny musikk i regionen.
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Kvinnekor
Bjarne Isaksen
45 // 32 år
Ja
Ons. kl.18.00 - 20.30 DRIV, Kulturkj.
5-6 konserter årlig samt andre oppdrag

Kontaktinfo:
Paula Mikalsen
Telefon 40 29 69 09

tromso.akademiske.kvinnekor@gmail
.com

www.takk.tromso.no
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Tromsø kammerkor, Tromsø
Egenart: Tromsø Kammerkor består av 26 sangere med solid korerfaring, glede og interesse av å skape musikk sammen. Koret er et tilbud for sangere i Tromsø som ønsker
å synge et krevende repertoar som likevel skal være oppnåelig
”Koret er et tilbud
for amatører. Siden stiftelsen av koret i 1973 har kammerkoret
for sangere i
framført store oratorieverk med orkester og profesjonelle solister.
Repertoar: Oratorieverk av Mozart, Bach, Verdi, Händel, Orff,
Fauré, Vivaldi m.fl. I senere år har kammerkoret framført "Et
nordnorsk requiem" av Erlend Fagertun, "Stabat Mater" av Knut
Nystedt; og "St.Paulus" av Mendelsohn. I 2017 framførte koret
"Gloria" av Vivaldi og norsk kormusikk av Ola Gjeilo, Knut Nystedt og Trond Kverno. Koret har også a cappella-repertoar.

Tromsø som ønsker
å synge et krevende
repertoar, som likevel skal være oppnåelig for amatø-

Sosial profil: Koret er en hyggelig gjeng som også har fokus på det sosiale. Vi har fest
etter hvert semester, av og til også i løpet av semesteret. Vi holder på å utarbeide et eget
festrepertoar med glade, humoristiske, uformelle sanger som kan sette oss i god stemning.
Aktivitetsnivå: Korøvelse hver onsdag og ca to konserter per semester.
Reisevirksomhet: Siste årene har vi hatt utenlandsreiser til Tyskland, Island og Sverige.
Vi reiser også innenlands, mest i Troms fylke.
Ambisjonsnivå: Høyt
Dirigenten: Kantor i Elverhøy kirke
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Erlend Karlsen
26 // 45 år
Ja
On.kl.19.00 - 21.30 Elverhøy kirke
4 konserter årlig

Kontaktinfo:
Kjersti Sønderland
Telefon 95 93 01 36
kjersti.son@gmail.com
www.tromsokammerkor.no
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Tromsø kommunes blandakor KOR ARTI’
Egenart: Amatørkor som jobber med klassisk sangteknikk, men også rytmisk tilnærming og er inspirert av Vokal Painting.
Repertoar: Ganske enkelt, pop og viser, for det meste trestemt.
Sosial profil: En glad og optimistisk gjeng som liker å synge. Vi
tar en pizzabit sammen til jul- og sommeravslutninger.
Reisevirksomhet: Vi reiser rundt til byens sykehjem.
Ambisjonsnivå: Spre glede innad i gruppen og til de vi synger
for.

”Vi er en inkluderende og sporty
gjeng, som tar utfordringer, og tør å
prøve ut nye ting”

Dirigenten: Nina Jebens har utdanning i rytmisk korledelse mm,
så koret jobber med nye metoder fra Det Jyske Musikkonservatoriet (RAMA voices).

FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Nina Medgård Jebens
12 / 55 år
Nei
Ons kl.16.00 - 18.00 Kulturhuset
1 konsert + 3-4 sykehjems-opptredn pr

Kontaktinfo:
Tone-Irene Larsen
Telefon 47 41 38 56
tonilars@frisurf.no
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””

Tromsdalskoret, Tromsø
Egenart: Koret ble stiftet i 1950 og er et kjent kor i området. Tromsdalskoret har i perioder bestått av i alt 60 sangere. Vi har nå ca 20 aktive medlemmer.

Vi har hele tiden
ambisjon om å utSosial profil: Vi ønsker å reise på festival en gang i året. For ko- vikle sangere og
ret er det interessant å samarbeide med andre kor.
koret musikalsk.”
Repertoar: Meget variert. Alt fra tradisjonelle viser og pop til salmer og klassisk

Aktivitetsnivå: Vi har tradisjon på å arrangere konserter og samarbeidsprosjekter.

Ambisjonsnivå: Hele tiden å utvikle sangerne og koret musikalsk.
Dirigenten: Kjellaug Karen Hornsberg Kornstad er vår dirigent. Hun har nettopp avlagt
eksamen som dirigent ved Konsevatoriet i Tromsø.

FAKTA:
Type kor:
Blandakor
Dirigent:
Kjellaug Karen Hornsberg Kornstad
Sangere / snittalder: 20 // 50 år
Opptakskrav:
Nei
Øvingstid og -sted: Man kl. 18.30 - 21.15 Tromsdalen VGS
Aktivitetsnivå:
Årlige konserter

Kontaktinfo:
Torstein Jenssen
Telefon 95 87 84 89
tors-je3@online.no
Facebook: Tromsdalskoret
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Ultima Thule, Tromsø
Egenart: Koret har en relativt høy terskel for å bli medlem. Det kreves en god, ren stemme, evne til å øve inn stemmen på egen hånd og å være åpen for ulike sjangere.
Repertoar: Store verker av Bach, Händel, Purcell, Mozart, Brahms,
Bruckner, Fauré og Nordheim, samt Juleoratoriet på norsk, Johannespasjonen som fullskala opera, Operakavalkade, 100 Years of
Broadway og Swingin’ Christmas. Koret har egne konserter, ofte med
en rød tråd.

Det kreves en
god, ren stemme,
evne til å øve inn
stemmen på egen
Sosial profil: Koret legger stor vekt på det sosiale. Utenlandsturene
hånd og å være
spiller her en stor rolle. Høstsemesteret starter oftest på ei hytte, med
øvelser og sosialt samvær. Atmosfæren i koret er ekstraordinært god. åpen for ulike
sjangere.”
Reisevirksomhet: Vi reiser regelmessig til korfestivaler i utlandet.

Ambisjonsnivå: Koret befinner seg på gullnivå i Interculturs skala. Ambisjonene er å
klatre videre. Det arbeides jevnlig med å utvikle den enkelte sanger og slik utvikle koret
bedre både teknisk og musikalsk. Dirigentens kompetanse innen sangpedagogikk blir
brukt med veiledning i grupper og individuelt.
Dirigenten: Ivar er utdannet allmennlærer, faglærer i musikk med sang som hovedinstrument, og cand. mus. fra Norges musikkhøgskole med kordireksjon som hovedemne. Han
har mange kurser og master classes i kordireksjon og har skrevet boka "Vokalopplæring i
kor".
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Ivar Solberg
29 // 45 år
Ja
Ons kl.18.45 - 21.30 Breivang vgs
15-20 konserter og opptredener pr år.

Kontaktinfo:
Sissel Ditlefsen
Telefon 48 10 19 76
sissel@brillehuset-tromso.no
www.sangerforum.no/ultimathule
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Ultralyd, Tromsø
Egenart: Mannskoret Ultralyd ble etablert i 1994 og har siden vært et kor som ønsker
alle mannlige medisin- og tannlegestudenter velkommen. Vi stiller lave krav til våre medlemmer, og koret skal hovedsakelig fungere som en arena der
”Koret skal hovedmenn kan være menn, i en ellers så kvinnedominert studiehverdag. Mannskoret Ultralyd er ikke bare et kor, men et brorskap.
sakelig fungere
Først Ultralytt, alltid ultralytt!
som en arena der
Repertoar: Rock, pop, tradisjonelt

menn kan være
menn”

Sosial profil: Ultralyd satser skyhøyt på sosial profilering. Medlemmer inviteres til årlige hytteturer, laser-tag- og karaoke-kvelder og mye fest og moro.
Aktivitetsnivå: Vi er hovedsakelig aktive fra slutten av august til starten av juni. Høydepunktene gjennom året er julekonserten med våre kjære samarbeidskor og vårkonsert
som avholdes i starten av mai.
Reisevirksomhet: Mannskoret Ultralyd er alltid representert på korhelg i Ås, Trondheim,
Bergen, Tromsø og Krakow. Andre reisemål diskuteres i skrivende stund.
Ambisjonsnivå: Vi ønsker alle mannlige medisin- og tannlegestudenter velkommen,
uavhengig av sangferdighet. Vi har det først og fremst gøy, sangen er en bonus.
Dirigenten: Sondre Kleven har vært en viktig del av koret siden 2012. Han er den faste
hånden vi trenger for å heve oss sangmessig.
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Mannskor
Sondre Kleven
10 - 15 // 23 år
Nei
Ons kl.19.00-21.45 UIT, med. fak.
15-20 konserter og opptredener pr år.

Kontaktinfo:
Didrik Espeland
Telefon 95 06 23 02
mannskoret.ultralyd@gmail.com
Facebook: Mannskoret Ultralyd
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Vaffelkoret, Vangsvik
Egenart: Vaffelkoret er et amatørkor som liker å jobbe med et variert repertoar. Variasjonen består både i genrer og graden av tekniske utfordringer. Vaffelkoret jobber primært med arrangementer som er skrevet A Cappella, og liker å
”Vaffelkoret jobber
strekke grensene i forhold til vanskelighetsgrad.

primært med arrangementer som
er skrevet A Capella, og liker å strekSosial profil: Vaffelkoret er et kor som ønsker alle medlemmer vel- ke grensene i forkommen.
hold til vanskeligAktivitetsnivå: Vaffelkoret har alltid som mål å minst en større
hetsgrad.”
konsert om høsten og om våren. I tillegg kommer det noen foreRepertoar: Koret har siden oppstarten orientert seg i et svært
bredt felt, og har vært innom en rekke sjangre. Typiske sjangre for
tiden er klassisk, religiøst, spirituals/gospel, folketoner/salmer og
populærmusikk.

spørsler om deltakelse i ulike sammenhenger fra lokalmiljøet.

Reisevirksomhet: Vaffelkoret har som målsetting å reise på kortur til utlandet hvert trede år.
Ambisjonsnivå: Vaffelkorets ambisjon er å være et kvalitativt godt blandakor, som kan
opptre i ulike settinger med ulikt repertoar. Videre er det en målsetting å jobbe med korarrangementer som pusher korets grenser og videreutvikler de musikalske og tekniske
ferdighetene.
Dirigenten: Cato Simonsen har vært dirigent for Vaffelkoret fra høsten 2006, og har dirigert ulike kor siden 1994. Simonsen er utdannet faglærer piano ved musikkonservatoriet i
Tromsø, og har jobbet som kulturarbeider i Midt-Troms siden 1995.
FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Blandakor
Cato Simonsen
35 // 50 år
Nei
Ons kl.19.30 - 22.00 Vikstranda skole
2 konserter årlig samt andre oppdrag

Kontaktinfo:
Cato Simonsen
Telefon 95 93 31 37
catosim@online.no
Facebook: Vaffelkoret
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Vi Menn, Balsfjord
Egenart: Vi er en sanggruppe som synger flerstemt alt fra pop til kirkemusikk. Synger i
kirker, bryllup, dåp etc. Brukes også i forbindelse med kirkearrangementer av ymse
slag.
Repertoar: Alt fra pop til salmer, for eksempel Simon and Garfunkel, Beatles, nordnorsk repertoar og kirkemusikk.
Sosial profil: Ikke så mye utenom øving. Noen kafe øvinger,
deltakelse på kortreff i Tromsø, Prost, tur til Tyskland.

”Vi synger i kirker,
bryllup ,dåp etc.
Brukes også ved
forskjellige kirkearrangementer.”

Aktivitetsnivå: Bra mange konserter ila året. Deltar fast på
nyttårsgudstjeneste Tennes kirke hvert år. Mellom 5 og 10 om. Vi deltok i den Kulturelle
spaserstokken med 4 timelange konserter.
Reisevirksomhet: Ikke veldig mye. Er i nærområdet Troms, men har deltatt på kortreff i
Tromsø og i Prost i Tyskland.
Ambisjonsnivå: Synge bra flerstemt
Dirigenten: Dirigenten er kantor i Balsfjord kirke. Opprinnelig fra Tyskland, bosatt i Malangen. Meget dyktig musiker og kordirigent.

FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
le,
Aktivitetsnivå:

Mannskor
Christoph Rothfucs
35 // 55 år
Nei
Man kl. 20.30 - 22.00 Storsteinnes skomusikkrommet
5-10 konserter årlig

Kontaktinfo:
Øivind Utmo
Telefon 97 04 87 33
oivutmo@online.no
Ingen webside
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Vox Vanilje, Tromsø
Egenart: Vi har stort spenn i forhold til sjanger. Vi liker å formidle sangene med glimt i
øyet og stor innlevelse.

”Vi har et stort
spenn i forhold til
Sosial profil: Vi er sosiale og går ut å spiser i lag eller møtes
sjanger. Vi liker å
hjemme hos en av oss to til tre ganger i året.
Aktivitetsnivå: To, tre korte konserter på vårhalvåret og to, tre formidle sangene
konserter om høsten
med glimt i øyet og
stor innlevelse.”
Reisevirksomhet: En utenlandstur hvert tredje år er planen.

Repertoar: Folkesanger, Jazz, Pop, Sakral, Klassisk

Ambisjonsnivå: Når vi startet for ti år siden sang vi en til to ganger i måneden og hadde ingen store ambisjoner. Etterhvert har vi tatt sangen mer seriøst og vi øver hver uke
pluss noen ekstra øvelser før konserter.
Dirigenten: Sissel er sanglærer på Kongsbakken videregående. Hun har lang erfaring
som både utøvende musiker og dirigent i tillegg til lærervirksomheten.

FAKTA:
Type kor:
Dirigent:
Sangere / snittalder:
Opptakskrav:
Øvingstid og -sted:
Aktivitetsnivå:

Kvinnekor
Sissel Jacobsen
9 // 47 år
Ja
Ons kl. 19.00 - 21.00 Kongsb. VGS
4 - 6 konserter årlig

Kontaktinfo:
Christina Wegener
Telefon 92 68 85 32
chrweg@online.no
www.facebook.com/voxvanilje/
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Aktiviteter HØSTEN 2018
Tromsø internasjonale kirkefestival, TIK, arrangeres hvert år i
uke 44 i ulike kirker i Tromsø, og rommer både musikk og
andre kunstuttrykk. Arr.: Tromsø kirkeakademi.
Kontakt for festivalen: Kjell Y. Riise kjell.riise@kirken.tromso.no.
http://www.tikfestival.no/

KOREOGRAFI MED TOM STERRI 2.-3.11.18
Kom og opplev en av Norges mest erfarne regissører arbeide
med musikkformidling i kor. Tom Sterri holder et foredrag om
dramaturgi og oppbygging av en konsert/forestilling og gjennomfører en workshop med tre kor i Tromsø fredag og lørdag
2.-3. nov 2018. Den beste læringen er å se hvordan arbeidet
med musikkformidling fungerer i praksis. Vi trenger tre
øvingskor, så hiv dere rundt.
Info/påmelding: www.sangerforum.no/troms

ALLE TILBUD FRA TSF I 2018/2019

Koreografi med Tom Sterri 2.-3.11.18
Solistkurs 26.-28. oktober 2018

Vokalopplæring i kor 26.-28. oktober 2018

Digitale korstemmer trinn I og II 3.-4. november 2018

Note-/hørelærekurs 2019

Digitale noter 2019

Solistkurs 2019

Dirigentkurs modul 2 2019

TROMS MUSIKKRÅD MED KURS I GITAR,
MUNNSPILL, UKULELE MM
Høsten 2018 tilbyr Musikkens studieforbund i
Troms; Troms musikkråd flere musikkurs:
Gitar, ukulele, munnspill, trekkspill, Jeg-kanikke-synge-koret og forkurs i musikkteori og
gehør (for kommende musikkstudenter).
Mer info på www.musikk.no/troms/kurs.
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KURStilbud FRA troms SANGERFORUM
Troms sangerforum tilbyr en rekke kurs i Troms, som kan arrangeres
på forespørsel. Stort sett alle kurs er lagt til helger, slik at flest mulig
har mulighet til å delta.
VOKALOPPLÆRING FOR KOR
Målgruppa er dirigenter, hjelpedirigenter og sangere som ønsker å utvikle seg videre
som korister. Metodikk og strategi i arbeidet med å utvikle sangernes vokale ferdigheter og dermed høyne korets nivå, vil bli i fokus.
Kursleder: Ivar Solberg
SOLISTKURS
Solistkurset passer for deg som har ambisjoner om å være solist i koret eller opptre
som solist i andre sammenhenger. På dette kurset vil du lære mer om sangteknikk og
bli bedre rustet til å være solist. Store deler av kurset består av masterclass, hvor deltakerne synger for hverandre og får individuell tilbakemelding fra kurslederen.
Kursledere: Lillian Jensen, Wenche Maria Jentoft
DIGITALE KORSTEMMER
Her lærer du å bruke digitale verktøy for å øve inn korstemmen, digitale stemmer. Du
lærer hvordan du ved hjelp av gratis programvare kan skrive noter og dele dem med de
andre sangerne i koret ditt, samt lage lydfiler av notene du har skrevet. Kurset passer
både for sangere og dirigenter.
Kursledere: Kjetil Aamann, Sigurd Engesnes
DIRIGENTKURS MODUL I/II
Kursene er ledd i et nasjonalt kompetanseløft for dirigenter i regi av Koralliansen og
modul 1 er for nye dirigenter, hjelpedirigenter og sangere i koret som ønsker å bidra
som korleder/dirigent. Modul II er et tilbud til dirigenter med erfaring eller som har deltatt
på modul I.
Kursleder: Hanne Sofie Akselsen m.fl.
KOMPLETT SANGTEKNIKK
Metoden kalt Complete Vocal Technique kommer fra Danmark og målet er bl.a. å
synge pop-musikk på den måten det synges i dag, ved hjelp av teknikker som lar oss
lage akkurat de lydene vi ønsker. Ideen er at alle kan lære å synge.
Kursleder: Ole Bjarne Tråsdahl m.fl.
KOREOGRAFI FOR KORSANGERE
Målet er at kursdeltakerne skal få bedre forståelse for budskapet i sangen, og lære seg
å formidle budskapet på en levende og tydelig måte. Kursdeltakerne lærer seg å formidle det samme, slik at koret framstår samlet. Det blir også fokus på stemmebruk.
Kursleder: Bente Reibo
BARBERSHOP
Barbershop er en vokal musikksjanger fra 1800-tallets USA, som vanligvis framføres
som en kvartett, men også av firstemt kor i like stemmer som synger a cappella. Stemmene i barbershop kalles tenor, lead, baryton og bass. Kurset passer både
kvinner og menn, sangere og dirigenter på alle nivå.
Kursledere: Ivar Solberg, Fredrik Högberg, Malin Eriksson m.fl.
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KONTAKTINFO:

STYRET:

Tvibit, Parkgata 2

Ivar E. Solberg, Tromsø, styreleder
ivaresolberg@gmail.com - tlf. 413
35291

9008 Tromsø
telefon 900 14065
troms.sangerforum@musikk.no
www.sangerforum.no/troms
Org.nr. 886 272 782

Liv Irene Jensen, Sørreisa
Unni Nermo, Rossfjord
Bjørn-Leif Paulsen, Tromsø
Mats Roar Sakshaug, Tromsø
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