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 Kalender   
Når Hva Info 

Onsdag 08.06 16:00 Arrangement Kulturbygget Byåsen skole  
Mandag 13.06 19:00 Medlemsmøte  
Mandag 20.06 18:00 Sommeravslutning på Tavern  
NOTER – Meld fra til  olamoe@hotmail.com/sms 918 33 171 hvis du ikke kan skrive ut selv  

 

Opptredener Byåsen skole 
Arrangementet på Byåsen skole foregår hele ettermiddagen, både i skolegården og i 

kulturbygget. I festsalen i kulturbygget er det 2 forestillinger med forskjellig publikum, og vi skal 

synge to sanger i hver forestilling. Forestillingene er kl. 16.30 og 17.45, og vi skal synge «When 

you’re smiling» og «Lykkelige mann» 

Oppvarming/øving på Havstein fra kl. 15.45. Vi vurderer pizza mellom opptredenene. Svart t-

skjorte. 

Medlemsmøtet 
På medlemsmøtet 13. juni skal vi diskutere korets virksomhet i full bredde. Vi tar utgangspunkt i 

en såkalt SWOT-analyse som styret har satt opp (se under) og så diskuterer vi følgende fire 

punkter: 

1) Repertoar/profil 

2) Konserter 

3) Øvinger/dirigent  

4) Ambisjoner/krav til sangerne.  

Sommeravslutning 
Det blir uformell sommeravslutning uten noe spesialt program på Tavern mandag 20. juni. 

Mandat for programkomiteen 
Styret har vedtatt nytt og utvidet mandat for programkomiteen: 

PKs mandat er å velge ut og utvikle korets repertoar slik styret har definert korets sangprofil. 

Besluttet repertoar forelegges styret og koret. 

PK skal ihht vedtekter bestå av dirigent, korets leder og fire valgte medlemmer. PK ledes av 

dirigent som også initierer møter og saker. 

PK skal løpende ha oppdatert skisse på repertoar for de konserter og oppdrag som er kjent, 

planlagt. Dette er viktig info for koret og selvlæringen og distribueres til koret gjennom 

«Nøkkeninfo».  Dirigent kan, som administrativ avlastning, velge et PK-medlem til å bistå i 

gjennomføring av de praktiske følger av ovenstående punkter.  

PK bør jevnlig vurdere øvelsene og korets sanglige utvikling ifht valgt repertoarutvikling. Det 

føres ikke referat fra disse vurderingene, de skal være et verktøy i samspillet dirigent og kor. 

PK status rapporteres til Nøkkens styremøter.  
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Swot-analysen 
Styrets utkast til SWOT-analyse er slik: 

 

Styrker 

- Formidlingsevne 

- Identitet - underholdende 

- Dirigent 

- Mange musikere   

- Miljø 

- Organisasjon og informasjon 

- Ressurssterke medlemmer 

- Solid økonomi 

- Allsidig 

Svakheter 

- Få sosiale møteplasser 

- Manglende fornyelse 

- Dårlig kultur for krav til egeninnsats 

- Innlærings/øvingskultur 

- Nøkken-info for lite lest 

Muligheter 

- Nye grupper publikum 

- Bruk av solister fra egne rekker/solistpleie 

- Mer samarbeid med andre aktører 

- Sponsing, markedsføring og medier 

- By på spennende oppdrag, reiser 

- Bruke musikk-kreftene i koret 

Utfordringer 

- Korsang har færre arenaer, færre oppdrag 

- Konkurranse med andre musikkformer – andre fritidsaktiviteter 

- Økende gjennomsnittsalder 
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