PRESSEMELDING
Oslo, 17. mars 2014

Seks Oslo-kor forlater Norges korforbund i protest.
Schola Cantorum, Kammerkoret NOVA, Oslo Voices, Oslo Kammerkor, Ensemble 96
og Uranienborg Vokalensemble melder seg ut av Norges Korforbund.
Våren 2013 innledet disse seks korene og to andre kor i Oslo et samarbeid. Felles for
korene er et høyt aktivitetsnivå og høye kunstneriske ambisjoner. Samarbeidet ble
inngått for lettere å kunne dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap, og lettere
arrangere konserter og sosiale sammenkomster sammen. Et resultat av dette er at
Kammerkoret NOVA, Schola Cantorum og Oslo Voices skal ha konsert sammen i
Kanonhallen 5. juni. Videre planlegger alle 8 korene en felles konsert i anledning Knut
Nystedts 100-års jubileum i 2015.
Vi som nå melder oss ut føler ikke Norges Korforbund har gjort nok for å legge
forholdene til rette for våre kor. De siste årenes ekspansjonstrang og manglende
samarbeidsvilje med de andre musikkorganisasjonene i Norge gjør at korene som er
tilknyttet Norges korforbund får en vesentlig mindre andel av VO-midlene enn kor i
andre korforbund. Vi har heller ikke tillit til at Norges korforbunds forvaltning av
aktivitetsmidler for kor skjer til beste for korbevegelsen.
Manglende tilbud til våre kor er imidlertid ikke hovedgrunnen til at vi melder oss ut.
Utmelding skjer hovedsakelig på bakgrunn av det rot som er avdekket i korforbundet
denne vinteren. De dokumenter som er blitt kjent for medlemmene og andre i løpet av
vinteren 2014 tyder på en lite ryddig drift og organisasjonsstruktur. Dette ønsker vi
ikke å støtte opp under.
Det er med bakgrunn i faktiske opplysninger om manglende økonomistyring,
manglende rolleavklaring for både styreleder og kontrollkomité, brudd på lovverk
vedrørende pensjonsinnbetalinger og yrkesskadeforsikring, og uryddige
ansettelsesforhold at vi melder oss ut av forbundet med øyeblikkelig virkning.
Ulike forbund er aktuelle for de seks korene, men vi ser frem til å finne forbund som
forvalter våre interesser bedre.
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