Kjære medlemmer!
Velkommen til en ny sesong!
Sist sesong var en veldig spennende sesong for Norsk Operasangerforbund, og vi gleder oss
til å ta opp tråden der vi slapp!
Sesongen 17/18 starter vi med å arrangere vår første Audition Masterclass 29/9-1/10, med
foredrag fredag og lørdag kveld, og ren auditiontrening på formiddagen lørdag og søndag, i
samarbeid med Operahøgskolen.
Foredragsholdere er bl.a Lisbeth Wathne Svinø, Randi Stene, Audun Iversen og Nils
Harald Sødal som kommer for å snakke om Entreprenørskap og Mentaltrening, og på dagtid
30/9 og 1/10 arrangerer vi Audition trening for de ca 24 aktive deltakerene på hovedscenen,
KHIO. Alle arrangementer er åpne for publikum, og vi håper å se så mange som mulig av våre
medlemmer der. For mer info se; www.norskoperasangerforbund.no
Den 28/1-2018 arrangerer vi i samarbeid med Den Norske Opera&Ballett en Presentasjon av
våre medlemmer på Scene 2 for bl.a alle distriktsoperaene i Norge, DNO&B, agenter,
symfoniorkestrene og domkantore! Det var en stor suksess feb 16, og dette vil nå bli en av
våre faste tilbud til våre medlemmer, og vil bli arrangert annet hvert år. Mer info ang
påmelding m.m kommer snart på vår hjemmeside og facebook.
Scenekortene fra Norsk Teater og Orkesterforening(NTO) ble bestilt 25 aug, og da det er
første opplag fra NTO for sesongen 17/18, kan de ikke bestilles tidligere dessverre. Hvis noen
av dere ikke har mottatt scenekortet i løpet av slutten av september, gi oss en lyd så ordner
vi opp i det! Vi har mulighet til å bestille nye kort innen den 15 i hver mnd. NTO kommer til å
utfase de fysiske kortene, og vil i framtiden kun sende ut elektroniske kort som kan lastes
ned til mobilen. Pga dette ber vi ALLE som ikke har mottatt kortet elektronisk om å sende oss
en mail til medlem@norskoperasangerforbund.no med deres mobilnummer.
Vi i styret prøver å engasjerer oss i saker og temaer som opptar våre medlemmer og deres
hverdag, og akkurat nå er det en stor sak som opptar oss, nemlig om det skal, også i
framtiden, finnes faste kontrakter for solister ved DNO&B. Tidligere i år sendte vi et brev til
ledelsen med vårt syn på saken(brevet ligger ute på hjemmesiden/facebook) og vi er
fremdeles i dialog med dem da vi representerer både frilansere og de som har fast kontrakt.
I det henseende tar vi gjerne i mot innspill og synspunkter, både for og i mot, slik at vi kan
presentere et helhetlig bilde på hva våre medlemmer mener i denne saken. Vi oppfordrer
alle til edruelighet i denne diskusjonen, og respekt for andres synspunkter.
Ellers oppfordrer vi alle til å holde seg oppdatert på hva som skjer enten ved å besøke
vår hjemmeside: www.norskoperasangerforbund.no eller facebook. Og hvis noen av dere
har spørsmål, opplever problemer i forbindelse med jobb, innspill, eller ris/ros er dere
hjertelig velkommen til å ta kontakt, og vi vil hjelpe.
Vi ser fram til en spennende sesong sammen med dere!
Vennlig hilsen, Styret i NOSF v/ leder Mette Bjærang Pedersen

