Velkommen til Norsk Operasangerforbunds hjemmeside
Kjære medlemmer!
Velkommen til en ny sesong hos oss i Norsk Operasangerforbund. Sist sesong markerte en ny
giv i forbundet, og vi arrangerte for første gang en audition der noen av dere fikk muligheten
til å vise dere fram for hele Opera Norge! Interessen fra dere var enorm, og viste at noe slikt
var svært velkomment. Denne sesongen vil vi arrangere temakvelder for dere som
oppvarming til auditions, skatteoppgjøret osv, før vi begynner arbeidet med å forberede oss
til en ny audition sesongen 17/18.
Som de fleste av dere vet, er vi ikke lengre formelt tilknyttet Musikernes fellesorganisasjon,
og dermed er det ikke nødvendig å være medlem hos dem for å være medlem hos oss, men
svært mange av NOSF`s medlemmer er allikevel medlem hos MFO.
Mai i år arrangerte vi generalforsamlingen for sesongen 15/16 hvor jeg, Mette Bjærang
Pedersen, ble valgt til nestleder. Like etter fikk Ketil Hugaas, som var leder i NOSF, en ny
stilling som gjorde at han måtte frasi seg ledervervet. Det vil si at fram til neste
generalforsamling er det jeg som er fungerende leder.
Scenekortene fra Norsk Teater og Orkesterforening (NTO) ble bestilt 25. august, og da dette
er første opplag fra NTO for sesongen 16/17, kan de ikke bestilles tidligere. Vi har mulighet til
å bestille nye kort innen den 15. i hver mnd. så gi oss beskjed hvis noen av dere ikke har
mottatt scenekortet. NTO kommer snart til å utfase de fysiske kortene, og vil i framtiden kun
sende ut elektroniske kort som kan lastes ned til mobilen.
Vi vil også oppdatere innhold og design på våre hjemmesider - og hvis du liker
vårfacebookside, vil informasjon også komme gjennom den kanalen.
E-post er rimeligere enn brev, og dersom du godkjenner at innkalling til generalforsamling og
div opplysninger om medlemsaktiviteter foregår med e-post, ønsker vi heller benytte det i
fremtiden. Vi ber ALLE (som ikke nylig har gjort det) om å oppdatere sin kontaktinformasjon
(navn, adresse, postnummer, mobiltelefonnummer, epostadresse) ved å sende en mail
til medlem@norskoperasangerforbund.no
Vi gleder oss til en ny sesong!
Mvh
Mette Bjærang Pedersen for styret i NOSF, september 2016

