
ÅnseeRETNrNG FoR SLEMDAL SKoLEKoR 2ol7

Sldmdal skolekor har som formål å fremme elevenes sanginteresse og sangglede. Koret er tilknyttet

Slemdal skolekrets og jobber aktivt for å representere Slemdal skole. Koret er tilsluttet Ung i Kor/

OBU som organiserer barnekor, skolekor, ungdomskor, studentkor og unge vokalensembler i Norge'

Styret har hatt styremøter våren og høsten 2017 for å planlegge korets aktiviteter og arrangementer,

samt håndtere administrative oppgaver. Styret har vedlikeholdt korets nettside

http://slemdalskolekor'net/ med informasjon om korets aktiviteter, øvingstider' kontaktinfo og

annen praktisk informasjon, og videreført korets påmelding og kontingentbetalingen via

www.deltager.no.

Koret feiret 30-årsjubile um i 2OL7 og arrangerte en egen jubileumskonsert våren 2OL7 for å markere

dette. Det ble laget en egen t-skjorte for å markere bursdagen og for å skape en sterkere identitet i

koret.

l2OL7 har styret arbeidet med å opprettholde et godt tilbud for koret i de midlertidige lokalene i FO-

bygget på Huseby. Vi har videreført en tett dialog med skolen som gjør at øvingstilbudet er tilpasset

elevenes timeplan, samt at skolen tilbyr busstransport rett etter hovedkorets øving.

l2OL7 har styret og dirigenten, i samarbeid med skolen, gjort en ekstra innsats for å rekruttere yngre

elever, særlig nye førsteklassinger. Koret gjennomførte minikonserter på skolen ifebruar, hvor alle

klassetrinn (1.-6. klasse) var invitert. Koret sang også på første skoledag. Vi ser at dette har gitt
resultater, med 21 nye medlemmer fra 1. klasse fra høsten 2017. Styret er meget tilfreds med

resultatet og samarbeidet med skolen.

Første skoleår på Slemdal FO (H-16 og V-17) ble korøvingene delt i 2 i stedet for 3, ved at juniorkoret

øvde sammen med hovedkoret. Fra høsten 2OL7 gikk vitilbake tiltredelt 6ving, som betyr at korene
(aspirantkor, juniorkor og hovedkorl øver hver for seg. Øvingen foregår etter skoletid, men i
aktivitetsskoletiden. Koret øver i musikkrommet i 1. etasje, og med dagens medlemsmasse er det
tilfredsstillende. Koret får låne vrimlearealet i 3. etasje til konserter.

Slemdal skolekor hadde ved årsslutt 60 aktive korbarn, fordelt på aspirantkor (l.trinn), juniorkor (2.

og 3. trinn) og hovedkor (4.-7. trinn). Det er en merkbar Økning i antall medlemmer fra 2015, som

trolig skyldes at vi har fått et godt og forutsigbart Øvingstilbud på FO-bygget, i tillegg til at det har

vært meget god rekruttering fra førsteklasse høsten 2OL7. Detvil alltid være en utfordring å holde på

de eldre barna fordi mange av korbarna har andre fritidsaktiviteter som foregår i samme tidsrom. Vi

ser at det har vært særlig krevende å holde på elevene i 7. klasse, som pt. holder til på Slemdal-
Midtstuen. Koret ikke hatt medlemmer fra dette klassetrinnet i skoleåret 2Ot7-L8. Vi håper dette vil

endre seg fra høsten 2018, da 7.-klassingene er tilbake på FO-bygget.

Korets dirigent, Marius Solevågseide og pianist, Håkon Øyen, har vært ansatt siden 2014. Marius og
Håkon er flinke til å skape engasjement og sangglede i koret, og koret har hatt en vedvarende fin
musikalsk utvikling under Marius' ledelse. Håkon sa opp sin stilling i desember 2Ot7 pga.

familiesituasjonen og andre oppdrag. Koret vil rekruttere ny pianist f.o.m. 2018.



q

Aktiviteten i koret har vært høy med mange opptredener og kortreff for både de eldste og de yngste

korbarna. I løpet av året har koret gjennomført følgende arrangement /opptredens/.t

o Minikonserter for elevene på Slemdal skole i februar
. Aspirantkortreff i mars
o Koret sang i Ris kirke 2. påskedag
. Jubileumskonsert i Samlingssalen på skolen (skolekoret 30 år)

o Koret gikk i L7. maitoget i byen under egen fane, sammen med Slemdal skole

o Koret sang under åpningen av skolens årlige innsamlingsaksjon i mai

o Minikonsert for beboerne ved Vinderen bo- og servicesenter ijuni
r Koret sang på første skoledag i august
o Hentekonsert for foreldrene i september (aspirantkoret)
o Koret sang ved tenning av julegranen på Frognerseteren.
o Minikonsert for beboerne ved Vinderen bo- og servicesenter i desember
o Julekonsert i Holmenkollen kapell
o Koret sang i Ris kirke ved skolens julegudstjeneste
o Koret sang i Ris kirke på julaften

Koret har i2Ot7 et årsresultat på -11 1-86 (2016: -28760ll. Koret har inntekter hovedsakelig fra

kontingent og stønad fra Ung i kor og kostnader til dirigent og pianist. Koret har en god økonomi som

skyldes en solid egenkapital.
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