
 

 

Kjære medlemmer! 

 

Velkommen til en ny og spennende sesong!  

Sesongen 19/20 står nå for døren, og vi i styret i NOSF gleder oss veldig!  

Planen for sesongen består bl.a av en presentasjon av våre medlemmer på scene2 på DNO&B den 

28/2 2020. Dette arrangerer vi i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett, og det er en gylden 

mulighet til å få vise seg fram for bl.a alle distriktsoperaene i Norge, DNO&B, agenter, 

symfoniorkestrene og domkantore! Mer info ang påmelding m.m kommer snart på vår hjemmeside 

og facebook. Vi vil også jobbe for at kompaniene som kommer, gir oss indikasjoner på hvilket 

auditionrep som kan være godt å presentere for dem, og dette vil så klart bli videreformidlet til dere.  

Vi har også jobbet for å skaffe dere flere fordeler som medlem hos oss, ikke bare scenekortet, så 

denne sesongen kan vi, som noe helt nytt, bl.a tilby dere rabatt hos www.stemmespesialisten.no : 

«Stemmespesialisten har gleden av å tilby et introduksjonstilbud på stemmemassasje til alle 

medlemmer i NOSF. Når dere bestiller "Første stemmemassaje 75 minutter", får dere 30 minutters 

oppfølgingstime gratis! Oppfølgingstimen bør være innen 4 uker etter første time, og avtales direkte 

med behandler. Verdien av pakken er 1880,- dere betaler 1250,- Har du tidligere vært hos 

Stemmespesialisten og betalt full pris, får du selvsagt samme tilbud selv om det ikke er første gang 

du kommer. Tilbudet gjelder én gang per sanger. 

Stemmespesialisten drives av Maria Berglund, som i tillegg til sin sangutdannelse fra konservatoriet i 

Kristiansand og Norges Musikkhøgskole har sertifisering innen Estill Voice Training, Timani, Revoice 

Röstmassasge og Anne Rosing-metoden. Hennes versjon av stemmemassasje retter seg spesielt mot 

å løsne spenninger rundt og inne i strupen, fristille pusten og hjelpe kroppen mot en gunstig 

skjelettstabling. Du kan lese mer om arbeidsmetodene hennes på Stemmespesialisten.no.  

For å bestille time, gå inn på stemmespesialisten.no/book-tid/ og velg "Første stemmemassasje 75 

minutter". Velg deretter dato og tid. Velkommen til Olaf Schous vei 6 på Rosenhoff!" 

 I tillegg er det flere medlemsgoder på vei til dere! Hold dere oppdatert på vår hjemmeside 

www.norskoperasangerforbund.no og vår facebookside 

https://www.facebook.com/NorskOperasangerforbund/.  

 

 

http://www.stemmespesialisten.no/
http://stemmespesialisten.no/book-tid/
http://www.norskoperasangerforbund.no/
https://www.facebook.com/NorskOperasangerforbund/


For sesongen 19/20 bestiller vi elektroniske scenekort til alle som har betalt kontingent, og de blir 

sendt ut så snart vi får dem tilsendt fra Norsk Teater og Orkesterforening (NTO). Vi etterbestiller 

scenekort så snart innbetalinger blir registrert i banken. NB! Vil du ha scenekortet så fort som mulig, 

bes du betale kontingenten innen 25/8 hvor første opplag av scenekortet blir trykt. 

Alle som ikke mottar melding om å innhente elektroniske scenekort i år bes å sende riktig 

mobilnummer til kasserer@norskoperasangerforbund.no slik at vi kan oppgi det ved neste 

bestilling. Hvis du ikke ønsker å være medlem hos oss lengre, bes du skrive inn til 

kasserer@norskoperasangerforbund.no og informere oss om dette. Da vårt aktivitetsnivå har tatt seg 

opp betraktelig de siste årene, ser vi oss dessverre nødt til å øke medlemsavgiften fra kr.250, - til kr. 

325,-. Håper det er forståelse for dette! Husk å skrive fakturanummer og/eller navn på innbetalingen 

slik at vi får registrert at du har betalt, og dermed også bestilt scenekort til deg.  

 

 NOSF jobber også fram mot vårt 100 års jubileum i 2026, og vi er allerede kommet et godt stykke på 

veien i planleggingen! Det kommer ikke til å gå ubemerket hen, og hvis du ønsker å bidra med noe, 

enten om det er historier eller å komme å hjelpe til under andre arrangementer, er det bare å gi en 

lyd til post@norskoperasangerforbund.no  

Vi i styret engasjerer oss i saker og temaer som opptar våre medlemmer og deres hverdag, så hvis 

noen av dere har spørsmål, innspill, forslag, eller opplever problemer i forbindelse med jobb, er dere 

hjertelig velkommen til å ta kontakt. Ellers oppfordrer vi alle til å holde seg oppdatert på hva som 

skjer ved å besøke vår hjemmeside www.norskoperasangerforbund.no eller facebookside.  

 

 

Vi ser fram til en spennende sesong sammen med dere!  

 

Vennlig hilsen, Styret i NOSF v/ leder Mette Bjærang Pedersen 
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