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                            TIL KOMMUNESTYRET I SØR- AURDAL 

 
Etter de siste dagers lesning av budsjettforslag for 2020-2023 fra Rådmannen hvor det foreslås 

en oppsigelse av dirigenter for kor og korps i kommunen er musikkrådet bekymret for 

kommunens kulturliv.  

Verdigrunnlaget for Sør- Aurdal musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk kan være en kilde 

til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og 

mellomkulturell forståelse for alle mennesker. For Sør- Aurdal Musikkråd er alle musikksjangre 

likeverdige og omfattes av fellesskapet. 

Korps og kor har lange tradisjoner i Sør- Aurdal kommune. I mange år har korps og kor spredt 

glede og begeistring for kommunens innbyggere og besøkende. De er også et forum for å 

integrere nye innbyggere i et sosialt miljø. Konsekvenser ved å si opp dirigenter vil gjøre det 

vanskelig / umulig å opprettholde disse tilbudene. 

Kommunen har over tid pålagt korps og kor å ta en større andel av kostnadene for dirigenter. 

Ingen av lagene har god økonomi og smertegrensen er allerede nådd. Det er ikke noe alternativ 

at lagene selv må koste hele dirigentstillingen. 

Hvis budsjettforslaget opprettholdes er vi bekymret for konsekvenser som dette kan medføre. 

Her vil korps og kor bli lagt ned. Hvem skal da være forbildene til de i kulturskolen? Hvem skal 

«fange» de opp og få de med videre i kulturlivet? 

Det som kanskje ikke er sagt så mye om er alle de arbeidstimene det frivillige kultur og musikklivet 

allerede legger ned pr år. Samlet sett må det handle om hundrevis av timer, kjørte kilometer og 

forsakelse av privatliv.  

 Og dette for å skape gode kulturopplevelser for alle kommunen sine innbyggere. Det blir jo fokusert 

på nasjonaldagen og kanskje en og annen julekonsert, men både kor, korps, og også folkemusikklivet 

står jo faktisk for mange større kulturarrangementer her, og den jobben gjør seg ikke av seg selv.  

Vi vil ha levende bygder, med aktiviteter som gjør det attraktivt å fortsatt bo her og få folk til å flytte 

hit til kommunen. 
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