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En samarbeidsavtale med Det Norske Veritas 

sikrer Oslo Bach-kor 200.000 kroner i 2004. Til 

gjengjeld tilbyr koret blant annet teambuilding 

med sang. 
 

Eira Kjernlie  

Iver Kleives sangere går stadig nye veier for å skaffe 

seg inntekter. De siste årene har koret tilbudt 

dekkskift med sang attåt, noe de slipper i nærmeste 

fremtid. Mandag undertegnet ledelsen nemlig en 

samarbeidsavtale med Det Norske Veritas, som gir 

koret 200.000 kroner i året i tre år. Hva bedriften skal 

få tilbake for beløpet, har de allerede fått en smakebit 

av, nemlig en noe annerledes form for teambuilding. 

Det skjedde under et seminar for 80 ledere og 

sekretærer. 

- De var omtrent 80 til sammen, ledere og sekretærer. 

I løpet av to timer hadde de laget seg kordrakter, øvd inn fem sanger firstemt og fremført dem. 

De var utrolig flinke, sier Iver Kleive og gleder seg allerede til neste seminar med sine nye 

samarbeidspartnere. 

Mye ressurser i et kor 
Partene vil ikke kalle samarbeidet for sponsing, men korets ledelse har ingenting imot å 

trykke Veritas-logoen på sine plakater og programmer i forbindelse med konserter. 

- For oss står Veritas for kvalitet og integritet, noe vi ikke har noe imot å forbindes med, sier 

Per Ingvar Johnsen i koret. Han var sammen med Liv Amble som er økonomi- og finanssjef 

da avtalen ble undertegnet. Korets grunnlegger, leder og dirigent Iver Kleive var naturligvis 

også selv tilstede, og veldig glad. Han legger ikke skjul på at avtalen gir ham en viss frihet til 

korarbeidet. Liv Amble forteller om mange år med hardt arbeid for å skaffe penger nok til 

konsertene. 

- Men har korsangere kvalifikasjoner til å lede teambuilding? 

- Ja, det har vi. bakgrunnen for dette var at vi for et år siden samlet en ressursgruppe i koret og 

spurte oss selv: Hvem er vi, og hva kan vi? Det viste seg at vi har mange ressurser når vi ser 

på oss selv med nye øyne, forteller Amble. 

Ro i fremdriften 
Jon Rysst som er leder for Maritimt kompetansesenter er ikke i tvil om at bedriften vil få mye 

igjen for de 200.000 kronene. Avtalen sier også noe om at Veritas kan vente seg litt musikalsk 

underholdning ved sine evenementer. Og til høsten er det seminar igjen. 

- Men vil Oslo Bach-kor nå måtte jobbe så mye for Veritas at det ikke blir tid til å holde 

konserter som før? 

- Nei, på ingen måte. Vår ambisjon er å synge for fulle kirker, og det skal det fortsatt være. 

Men vi får litt mer ro i fremdriften, sier Amble, som har sittet 15 år i styret med ansvar for 

økonomien. 

Det er to maritime enheter i Veritas som har inngått avtalen med koret, og deres 

 

TAKK: Iver Kleive (t.v.) takker Jon 

Rysst i Veritas for samarbeidsavtalen 

mellom kor og bedrift. BEGGE 
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representanter har aldri opplevd maken til teambuilding som med gruppen fra koret på 

Sundvollen. 

- Det er sikkert morsomt å gå på tømmerstokker og klatre i fjell, men med Oslo Bach-kor fikk 

vi et konkret resultat. Det var fantastisk moro, sier personalsjef Marit Torset. 
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AVTALE: Jon Rysst ved Det Norske Veritas og Liv Amble i Oslo Bach-kor skriver under 

avtalen om samarbeid. Korets leder Iver Kleive følger fornøyd med. 
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