
GOD KORPRAKSIS I FORNEBU SINGAIRS – oppdatert pr 01.04.22 
 
Fornebu Singairs’ mål er å være et kor for alle, med dedikerte medlemmer og en ambisjon 
om musikalsk videreutvikling.  
 
For å oppnå dette etterlever vi følgende gode korpraksis: 
 

• Som medlemmer prioriterer vi å delta på korets faste aktiviteter gjennom året, og vi 
møter presis på opptredener vi har meldt oss på.  

• Vi etterstreber å være fysisk til stede på ukentlige korøvelser, unntaksvis på Zoom. 
• Fravær skal meldes i påmeldingsskjemaet tilknyttet øvelsen på hjemmesiden, helst 

24 timer før.  
• Vi printer noter selv, dersom vi har mulighet til det. Det vil være tilgjengelige kopier 

av noter i øvingslokalet. 
• Det forventes at vi øver hjemme på tekst og stemme, og holder oss orientert på e-

post og hjemmesiden singairs.no. Her finner vi informasjon, noter, Musescore- og 
andre øvingsfiler. Her melder vi også vår deltakelse på konserter, seminarer o.l. 

• Vi svarer innen angitt frist angående deltakelse på konserter, slik at dirigenten får 
vite om koret er sangbart og kan bestemme repertoar. 

• Har du meldt deltakelse på opptreden, forventes det at du er til stede minimum de 
tre siste øvelsene. Det er opp til dirigenten å avgjøre om du likevel kan delta. 

 
Framtreden: 
 

• Vi setter mobiltelefoner i lydløs modus når vi øver eller opptrer. Må vi ta telefonen 
skjer samtalen utenfor hørevidde. 

• Vi har respekt for andres tid og arbeidsro. Vi spør hvis noe er uklart, men holder 
ellers god taledisiplin og lytter til dirigenten. 

• Vi møter med riktige noter satt i system slik at øvelsen kan gå så effektivt som mulig. 
På grunn av allergier i koret må disse  settes i plastomslag. Ved opptreden stiller alle 
med noter i svart mappe, sortert i riktig rekkefølge. 

• Vi forholder oss til angitt regi og koreografi fra instruktør for oppstilling, applaus, inn- 
og utgang.  

• Under oppstilling tar vi hensyn til hverandre og sørger for at alle har god kontakt med 
dirigenten. 

 
I Fornebu Singairs inspirerer vi hverandre og har det gøy! 

 


