
Vekst og utvikling i koret

En utviklingsarena for 
dirigenter og styrer



“Det er ingenting som gjør seg selv. 
  Langtidsplanlegging og arbeid over tid er nøkkelen til gode resultater” 

- Hvor står vi?
- Hvor vil vi?
- Hvordan kommer vi dit? 



Hva kjennetegner et kor i medgang?

- sangerne har det gøy
- god kommunikasjon internt og eksternt
- balansert aktivitetsnivå
- god rekruttering
- godt fremmøte
- langtidsplan
- aktivt/ engasjert styre og dirigent
- godt organisert
- entusiasme for koret blant medlemmer
- motiverte sangere
- musikalsk utvikling
- alle trives/ alle blir hørt
- sunn økonomi
- godt samhold



Rekruttering: 
Dialog mellom styret, korsangerne og dirigenten

- Hva er dirigentens ansvar? 
- Hva er styrets ansvar? 
- Hva er korsangerens ansvar? 



NB! 
Har dirigenten rekruttering i sin arbeidsbeskrivelse?

Musikerorganisasjonen CreoKultur har 
dirigentkontraktmal som er utarbeidet av alle 
kororganisasjonene og Foreningen Norske Kordirigenter



Dirigentens hovedansvarsområde

Hentet fra kontraktmal til musikerorganisasjonen Creokultur

- all musikalsk ledelse
- undervisning/instruksjon/veiledning
- i samråd med styret velge eventuelle hjelpeinstruktører 

og veilede disse
- repertoarvalg i samråd med styret/ repertoarutvalg



Dirigentens plikter

- Dirigenten må rette seg etter styrets beslutninger.
- Dirigenten må rette seg etter korets gjeldende vedtekter og bestemmelser i 

den grad disse ikke strider mot ufravikelig lov.
- Dirigenten skal delta på alle øvelser, ekstraøvelser, opptredener, arrangement 

og konserter e.l. som er kontraktfestet eller avtalt.
- Dirigenten skal planlegge og tilrettelegge det musikkfaglige arbeidet i koret 

og iverksette planene gjennom øvelser, ekstraøvelser og seminar innenfor 
de økonomiske og kunstneriske rammer som er gitt.

- Ved kontraktens opphør skal dirigenten levere tilbake de av korets eiendeler 
som dirigenten har vært i besittelse av.



Dirigentens rettigheter

- Dirigenten har avgjørelsesmyndighet i saker som berører det kunstneriske og pedagogiske ansvar, så fremt dette 
ikke er i strid med vedtak i styret.

- Dirigenten avgjør hvilke pedagogiske metoder som skal anvendes, så fremt dette ikke er i strid med vedtak i styret.
- Dirigenten har rett til
      å foreta stemmeprøve og plassere stemmer etter behov, så fremt dette ikke er i strid med vedtak i styret.

- Dirigenten kan etter avtale med styret bruke stemmeprøver, repetitør, hjelpedirigent o. l. når dette anses som 
nødvendig.

- Dirigenten har rett til å delta på styremøter med tale og forslagsrett, men uten stemmerett.
- Dirigenten kan foreslå samarbeidspartnere som musikere, lysdesign, lydmann og andre som skal medvirke i 

konserter eller på arrangement. Koret skal foreta avtalene med samarbeidspartnerne.
- Når koret planlegger aktiviteter eller får tilbud om medvirkning i konsert e.l. utover det som er avtalt, skal styret i 

samråd med dirigenten vurdere saken ut fra følgende kriterier: 1) musikalsk kvalitet, og 2) stemmefordeling og 
kapasitet sett opp mot allerede vedtatte program og aktivitet.



Foryngelse og fornyelse

- Hva betyr det for koret?
- Hva betyr det for sangeren? 
- Hva betyr det for dirigenten? 



Hvilken identitet har ditt kor?
Hva skal dere legge vekt på for å verve?
Hvilken historie skal dere fortelle?
Hvordan skal dere treffe evt. nye sangere 
med det budskapet dere har forma?

Arena for samtale. 


