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Norges kirkesangforbund er forbundet for kirkelige 
kor. Våre medlemmer er alle typer kor og spenner 
fra enkeltmedlemmer, små korgrupper og opp til 
de større kor. Blant våre over 3500 kormedlemmer 
finner vi for eksempel alle våre Domkor.

Norges kirkesangforbund holder fokus på kirke- 
sangens og korenes plass i gudstjeneste- og 
menighetsliv. Vi vil være en pådriver og medvirke til 
kirkesangens utvikling i kirken og i kulturpolitisk 
sammenheng. Vi ønsker å legge til rette for frem-
føring av tradisjonell og nyskapende kirkemusikk 
samt å arbeide for å inspirere våre medlemmer til å 
bruke kirkesangen med fornyet kraft!

Vi forvalter en stor kirkemusikalsk skatt. Gjennom 
hele NKSFs historie har de største kirkemusik- 
komponister skrevet små og store komposisjoner på 
oppdrag av Norges kirkesangforbund, bibel- 
spill, motetter, oratorium og salmer! Mange av disse 
salmene finner vi i dag som vårt kjæreste eie  
i salmeboka.

Gjennom å være tilstede der hvor musikkpolitikk og 
kirkepolitikk diskuteres, styrkes også kirkesangens 
posisjon i hele korfeltet i Norge. Til dette har vi en 
fulltidsansatt daglig leder som vil være kirke- 
sangens stemme, i tillegg til engasjerte frivillige i 
lokale stiftslag, samt et sentralstyre for hele vår 
organisasjon. Se mer på www.kirkesang.no

Kurs og opplæring
NKSF arrangerer kurs og seminar, og støtter i visse 
tilfeller også lokale tiltak av musikkfaglig og  
organisasjonsbyggende art.

TONO-avtale
NKSF betaler TONO avgiften! Se mer om TONO på 
vår nettside.

Råd og veiledning
NKSF gir veiledning og informasjon i forbindelse med 
bla. støtteordninger, festivaler, solister og kurs- 
instruktører. NKSF sender jevnlig ut informasjons-
brev med påminnelser om eksisterende og evt. nye 
støtteordninger.

Kirkesangfester og festivaler
NKSF arrangerer regionale og nasjonale kirkesang-
fester. 
Det nyeste er vår egen kirkekorfestival i England.
Gjennom den internasjonale korfødereasjonen, 
(IFCM) og Europa Cantat formidler vi kontakt med 
internasjonale korfestivaler og andre interessante 
kor-begivenheter.
Sammen med våre Nordiske søsterorganisasjoner 
arrangerer vi nordiske kirkesangfester.

MEDLEMSFORDELER



Koralliansen
Norges kirkesangforbund er med i Koralliansen som 
samler alle kororganisasjoner i Norge. 
Koralliansen samarbeider blant annet om:
 • Musikk- og kulturpolitikk
 • Dirigentutvikling
 • Faglige møteplasser
 • Norgesmesterskapet i kor

Voksenopplæringstilskudd:
Våre medlemmer oppfordres til å søke om VO-
midler gjennom Musikkens studieforbund.

Momskompensasjon
Gjennom NKSF kan man søke om moms- 
kompensasjon for korets totale driftsutgifter!

Frifond-midler:
Gis dersom 1/3 del av korets medlemmer er yngre 
enn 26 år.

Forsikringsavtale:
Gunstig forsikringsavtale gjennom IF  
skadeforsikring.

    

Rabatt på notekjøp:
Gjennom vårt samarbeidsforlag Cantando 
musikkforlag får våre medlemmer 5 – 30% rabatt 
på notekjøp. NKSF har også en egen kornote- 
utgivelse; NKSF KORSERIE

MEDLEMSFORDELER



BLI MEDLEM!
Ta kontakt med daglig leder, 
Ragnhild Hadland:
post@kirkesang.no 
eller på telefon: 
975 13 100

kirkesangforbund
norges

Besøkadresse: Øvre Stokkavei 27, 4023 Stavanger Postadresse: Postboks 2506 Eiganes, 4094 Stavanger e-post: post@kirkesang.no

TJEN PENGER PÅ MEDLEMSKAPET!
Medlemskontingenten i Norges kirkesangforbund er kr. 130,-  
per kormedlem per år.
I noen av stiftslagene er det også en liten tilleggskontingent.

Et tenkt regnestykke:
VO-midler  (90 timer x 100 kr.) =   9.000 kr
Momskompensasjon (varierer svært: 500,- – 50.000,-) =   4.000 kr
TONO avgift  (NKSF har betalt denne) =   3.000 kr
Inntekter pga. medlemskapet: 16.000 kr

Medlemskontingent: (25 medlemmer á 150 kr) -3.750 kr
Korets  fortjeneste   =  12.250 kr.

Variasjonene er store, men dette regnestykket viser et ganske 
 gjennomsnittlig kirkekorregnestykke.

Medlemmene våre blir også informert fortløpende om andre  
muligheter til å søke om økonomisk støtte.

LIK OSS PÅ
FACEBOOK!

Her legger vi fortløpende ut 
aktuell og nyttig informasjon, 
morsomme historier og  
gode tips!
facebook.com/NKSF

NYTTIG
INFORMASJON!


