
Beredskapsplan for korøvelser i Fornebu Singairs H20/V21 
 
Alternativ 0 = as-is. Fortsette som normalt, med felles øving og tilstedeværelse i 
områder der vi i dag holder til i Akerkvartalet. Men, overholde smittevernregler for kor 
i tråd med Norsk Musikkråds krav og anbefalinger. Dette vil si 1-1,5 m avstand 
mellom sangerne i bredden, og 2 m avstand mellom radene. Vi utnytter bredden av 
lokalet og lager 3 rader, sangerne står annenhver. Se skisse (not to scale). 
 

 
 
 
Alternativ 1 - kan passe dersom smitterisikoen og situasjonen i vår kommune holder 
seg på gult men risiko for rødt nivå, og/eller reglene fra Norsk Musikkforum/Norsk 
musikkråd blir skjerpet. Det kan også være et alternativ at dette i en innøvingsfase av 
nye sanger kan veksle med as-is (alt. 0) hvis risikonivået holder seg noenlunde jevnt.  
 
Dele opp øvelsen med felles oppvarming - stående, med veldig god avstand, deretter 
1 time i stemmegrupper (m/øvingsfiler) fordelt i lokalet, hvor Emilie går rundt og 
fordeler sin tid på alle, og til slutt 1 time med felles øving - dette også stående, med 
god avstand. 
 
I forhold til stående felles oppvarming og felles øving, bruke området i lokalet der vi 
holder til i dag.  
 
I skissen er angitt hvor de enkelte stemmegruppene kan sitte, uten å måtte flytte bord 
og stoler.  
 
Slik situasjonen er pr. nå kan dette alternativet gjennomføres. Det vil sørge for at vi 
opptrer i mindre grupper i halvparten av tiden, det blir mindre stress og styr med 
møbelflytting hvis vi tar oppvarming og fellesøving stående samt at faren for 
smittespredning blir mindre ved at færre hender flytter på møbler att og fram.  

Emilie

Absolutt krav: Minst 1 m til siden og forover/bakover – plassert annenhver
Anbefaling fra NMR: opptil 1,5 m til siden, opp til 2 m mellom radene

EilivEliInge

Kirsti

Anne SophieKee KathrineBeritMajaMarianne

LasseFrøydis KjellMarjaGreetLinda KristinElisaabeth M

Elisabeth SAstridJorunPetter SølviAnne MaritTerttuIngrid

Dagrun

Jan

Harald

Anne



 
Det vil dessuten ha den fordelen at vi fortsatt får samlet og utviklet koret, vi kan 
synge sammen og samtidig ha stemmeøvinger som kan være lurt siden vi har så 
mange nye nå. Ikke minst kan vi møte hverandre med et smil og et hei :-)  

 

 
 
 
Alternativ 2 - kan passe dersom smitterisikoen øker og går mot rødt, og 
smittevernrestriksjoner fra myndigheter eller NSF/NMR anbefaler et lavere antall enn 
30 samlet. 
 
Dele koret i 2 (alle stemmer representert i begge gruppene), og la en halvpart delta 
fysisk i lokalet (der vi er nå), og den andre halvparten deltar på Zoom. Dette rulleres, 
slik at alle deltar fysisk annenhver uke.  

• 1830-1845 Felles oppvarming og forberedelser med Emilie i område 1

• 1845-1945 Stemmegrupper i områdene 1-4. Stemmene øver hver for seg etter øvingsfilene. Stemmeansvarlige 
sørger for å hente opp øvingsfiler fra hjemmesiden på sin telefon e.l., og tar med liten høyttaler.  Emilie går 
rundt i  stemmegruppene 

• 1945-1955 Pause

• 1955-2055 Felles øving – stående i område 1

Fornebu Singairs – alternative øvingsmåter i Akerkvartalet høsten 2020
Alternativ 1:

Bakgrunn: 
Koronasituasjon og smittevern
• Større mulighet for å ivareta avstandsregler og tryggere samvær
• Større mulighet for å kunne opprettholde øvelser og styrke videre utvikling av koret
• Mindre stress med flytting av møbler og plassering av kormedlemmer
• Stående plassering ved oppvarming og fellesøving gir større fleksibilitet mtp riktig avstand
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1 Der vi holder til i dag – én stemmegruppe kan holde til her med eksisterende bord/stoloppsett, 
samt holde oppvarming og fellesøvelse her, iht smittevernoppsett

2    Innerste del – én stemmegruppe kan holde til her
3    Ytre del av kantina - én stemmegruppe kan holde til her 
4 Loftet – én stemmegruppe kan holde til her
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Alternativ 1:



 
Dette er klart et bedre alternativ enn bare Zoom, men ulempen er at det blir 
samsynging bare annenhver uke, og mindre mulighet for stemmeøvinger uten veldig 
mye zoom-organisering.  
 
Alternativ 3 - kan passe dersom smitterisikoen utvikles til rødt, og nye restriksjoner 
om antall og avstander fra NMF/NMR. 
 
Dele opp øvelsen i stemmegrupper med fysisk oppmøte sammen med Emilie der vi 
er i dag, men gruppene møter på hver sine tidspunkt. 
Ulempen er null samsynging og dermed lite utvikling for koret som helhet, men 
positivt at stemmegruppene møter hverandre fysisk og kan holde sin stemme vedlike 
ved samsynging innad i gruppen. 
 
Alternativ 4 - vil være eneste alternativ hvis restriksjonene blir like strenge som i vår. 
 
Arrangere korøvelser på Zoom, stemmevis på forskjellige tidspunkt.  
Ulempen er null samsynging og ingen møter hverandre fysisk, med den konsekvens 
at koret stagnerer og folk demotiveres. Men vil uansett være bedre enn ingen øvelser 
i det hele tatt for å holde koret i live gjennom pandemien. 


