
  

Postadresse: Postboks 9007 Grønland, 0133 Oslo 
Besøksadresse: Brugata 19, 0186 Oslo 

Telefon: 23 10 22 10. E-post: post@creokultur.no 
Organisasjonsnummer: 982 708 257 

www.creokultur.no 
 

Norges korforbund 
Norsk sangerforum 
Norsk sangerforbund 
Norsk kirkesangerforbund 
Ung i kor 
Ung kirkesang 
Norges musikkorps forbund 
Korpsnett Norge 
UNOF 
 

Dato: 14.03.2020 
 
Henstilling fra Creo til frivilligheten i forbindelse med koronaepidemien 

Veldig mange av Creos medlemmer er selvstendig næringsdrivende, og er særlig sårbare i møte med 
konsekvensene av koronasmitten. Alle deler av bransjen står nå overfor en særdeles alvorlig 
situasjon; publikums kjøp av billetter til alle typer arrangement svikter, bedriftene avlyser eventoppdrag 
og har helt sluttet å bestille nye, og dette i tillegg til alle de arrangementene som nå er blitt avlyst eller 
som kommer til å bli avlyst som følge av Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger. Vi er klar over at 
også deres medlemmer opplever vanskelige tider, men ser at hjelpetiltak rettet mot frivilligheten 
muligens er i ferd med å komme på plass.  

Deres medlemmer er i stor grad avhengig av profesjonelle til å fylle rollene som dirigenter og 
instruktører. Veldig mange av disse opplever nå til del betydelige inntektstap, i en størrelsesorden vi 
aldri har opplevd i moderne tid. Vi i Creo arbeider nå intens både med å rådgi våre medlemmer og 
andre i kulturlivet, med også med å jobbe politisk for å få på plass krisetiltak, og med å utforme egne 
hjelpetiltak på egen hånd.  

Men vi ser at vi trenger deres bistand nå. Er det mulig for dere å gå ut til deres medlemmer og 
oppfordre til å fortsette å betale honorar som vanlig, selv om øvelser og konserter blir avlyst 
som følge av epidemien? Vi ser at mange utarbeider kreative løsninger, øvinger over internett, 
utarbeidelse av hjemmeøvingsoppgaver m.m. Mange dirigenter og instruktører kan også bruke tiden 
nå til ekstra innøving av partitur, til utarbeidelse av konserter og prosjekter, og til egenutvikling, noe 
som også vil komme deres medlemmer til gode. 

Håper inderlig dere ser positivt på en slik løsning, vi bidrar gjerne i arbeidet med å få myndighetene 
med på løsninger for dere også, og så håper vi at når dette er over at vi fremdeles har et solid og 
levedyktig kulturliv – både i frivilligheten og i den profesjonelle delen. 
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