Kjære medlemmer! Velkommen til en ny sesong!
Takk for en innholdsrik sesong 17/18 som var veldig inspirerende, og vi gleder oss til denne sesongen!
Etter sist sesongs store begivenhet i forbundet, auditionen på DNO&B i jan d.å, har vi en litt roligere sesong
foran oss, men langt fra kjedelig! Vi starter med å kunne tilby dere muligheten til å overvære flere foredrag
og masterclasser i samarbeid med Operahøgskolen under deres arrangement; Intensivuke for NordOpera i
uke 47. Informasjon ang arrangementet og hvordan man påmelder seg kommer på vår hjemmeside og
facebook side når vi nærmer oss!
Planen for resten av sesongen inneholder også timer og masterclass med Neil Semer i samarbeid med
Musikkteaterforum i februar, i samarbeid med MFO arrangerer vi et førstehjelpkurs når det kommer til
næringsoppgaven++i slutten av april/starten av mai før selvangivelsen skal inn, og så vil vi avslutte
sesongen med en Sommerfest for alle våre medlemmer i mai/juni! Informasjon kommer både på vår
hjemmeside og facebook side i god tid før arrangementet finner sted. Hold deg oppdatert på: Hva skjer
Denne sesongen arrangerer vi ingen audition for Opera Norge m.fl, men det kommer en på nyåret
sesongen 19/20! I forkant av denne vil vi prøve å få informasjon ang hvilket repertoar som er planlagt slik at
dere får mulighet til å forberede dere best mulig. Informasjon kommer!
For sesongen 18/19 har vi bestilt 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. Alle som ikke mottar melding om å innhente elektroniske
scenekort i år bes derfor å sende riktig mobilnummer til medlem@norskoperasangerforbund.no, slik at vi
kan oppgi det ved neste bestilling.
Vi i styret engasjerer oss i saker og temaer som opptar våre medlemmer og deres hverdag, og i tillegg til å
fortsette å jobbe med å beholde et fast ensemble ved DNO&B i framtiden, jobber vi med å sikre
freelanceren det beste utgangspunktet. I den forbindelse oppfordrer vi ingen av våre medlemmer til å
skrive under på kontrakter som kan sies opp fra arbeidsgivers side inntil ett år før prøvestart uten
begrunnelse og kompensasjon. Hvis du mottar en kontrakt med et slikt avsnitt, vil vi oppfordre deg på det
sterkeste til å forhandle bort dette avsnittet innen du skriver under. Ang denne saken har vi rådført oss
med MFO og deres advokat.
Ellers oppfordrer vi alle til å holde seg oppdatert på hva som skjer ved å besøke vår hjemmeside
www.norskoperasangerforbund.no eller facebookside. Hvis noen av dere har spørsmål, innspill, forslag,
eller opplever problemer i forbindelse med jobb, er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt.
Vi ser fram til en spennende sesong sammen med dere!
Vennlig hilsen, Styret i NOSF v/ leder Mette Bjærang Pederse n

