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Forfattere

Morten E. Hansen
Morten E. Hansen er daglig leder for NMF 
Rogaland og studiekonsulent i NMF. Har 
dirigert korps siden ‘83 og har lang erfaring 
med både skole- og amatørkorps. Utdannet 
kornettist og korpsdirigent fra Rogaland og 
Bergen Musikkonservatorium.

Johannes Mangersnes
Johannes Mangersnes er lærer i Radøy 
Kommune og tidligere musikkonsulent i 
Norges Musikkorps Forbund. Har dirigert 
korps i mange år og har en bred erfaring på 
alle nivåer. Utdannet fra lærerhøgskolene 
på Stord og i Bergen og har tidligere vært 
rektor i musikkskolen på Radøy.

Karl Ole Midtbø
Karl Ole Midtbø er kultursjef i Os kommune. 
Han er bl.a. tidligere musikksjef i NMF 
og har også vært dirigent for Forsvarets 
Distriktsmusikkorps i Trondheim og 
Bergen. Utdannet ved Bergen Musikk-
konservatorium.

Jan Eriksen
Jan Eriksen er musikkmedarbeider i NRK. 
Har i en årrekke hatt egne radioprogrammer 
med, og om korps. Hovedfag i musikk fra 
Universitet i Oslo. Sølvtrompetridder i NMF.

Odd Terje Lysebo
Odd Terje Lysebo er musikksjef i Larvik 
kommune. Han har gjennom en årrekke 
gjestedirigert orkester og korps over 
hele verden. Som foreleser har han vært 
mye benyttet både i inn- og utland, bl.a. 
ved en rekke universiteter, høyskoler og 
konservatorier i Europa og USA. Han har 
ledet dirigentkurs og symposier over hele 
Norden. Mange norske og utenlandske 
komponister har tilegnet ham sine verk, og 
han har arbeidet meget aktivt med å utvikle 
korpsenes repertoar de siste 25 årene.

Opplysningene om forfatterne er oppdatert 
mars 2004.
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Forord

Få steder har en enkeltperson så mye å si for utvikling og 
vekst som dirigenten for et korps.   Foto: Anne Fadnes Færestrand

God fagkunnskap er viktig uansett hvilket 
yrke man skal utøve. Det er imidlertid 
enda viktigere hvordan disse kunnskapene 
brukes og utnyttes. For en korpsdirigent 
er det selvsagt viktig med en musikkfaglig 
ballast som gjør en i stand til å ha et 
nødvendig perspektiv for det arbeidet 
en skal utføre. For mange har imidlertid 
utgangspunktet vært hvordan korpset 
og dets medlemmer kan formes og 
presses inn i et mønster ut fra de faglige 
kriterier man har med seg fra tidligere.
For de som har arbeidet med dette 
stoffet har imidlertid utgangspunktet vært 
at korpset, musikantene og  de lokale 
forutsetningene man til enhver tid arbeider 
med/under alltid må være det som styrer de 
prioriteringer som blir gjort.

Det er selvsagt viktig å ha ideal, både for 
å konkretisere og definere målsetninger, 
og for å konkretisere klangideal eller 
besetningsmodeller som fungerer 
musikalsk. I det øyeblikket et ideal for 
enhver pris ukritisk bare kopieres kan dette 
skade mer enn gjøre godt.

Dette har vært utgangspunkt både for valg 
av emner og måten de presenteres på i 
dette heftet.

Heftet er tenkt brukt som utgangspunkt 
for diskusjoner og løsning av oppgaver i 
tilknytning til stoffet. I den grad modeller 
for drift presenteres er dette først og 
fremst som idégrunnlag, ikke som statiske 
uforanderlige sannheter.

I vårt samfunn er individuell og lokal 
tilpasning nødvendige forutsetninger for at 
en utvikling vil skje.

Få steder har en enkelt personer så mye å 
si for utvikling og vekst som dirigenten for 
et korps; et faktum som bør motivere mer 
enn skremme.
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Noe av det jeg ønsker aller mest med dette 
heftet, er å bevisstgjøre korpsdirigentene 
på noen av oppgavene han vil få/har og 
samtidig prøve å gi en del informasjon 
som du som korpsdirigent kan finne nyttig 
både i arbeidet med korpset, og ikke minst i 
forberedelsesfasen.

Å ta på seg det musikalske ansvaret for et 
korps krever god oversikt. Det gjelder både 
de tingene en som dirigent har rett til å mene, 
og som musikalsk leder, har rett til å gjøre. 
Det gjelder også like fullt de plikter en har 
ovenfor korpset som arbeidstaker. Mange 
er som dirigenter seg veldig bevisste på de 
rettene en har, men er ikke like opphengt i 
de pliktene som også påfaller et yrke som 
korpsdirigent.

Her er kjernen i dette heftet. Å være korps-
dirigent er et yrke og stadig flere av dem 

som i dag dirigerer korps har dette som en 
del av sitt daglige arbeid.

Å være korpsdirigent er et eget fag og det 
behøves en mengde forkunnskap for å 
kunne gjøre arbeidet på en tilfredstillende 
måte. De som har en musikkutdannelse 
som instrumentalpedagoger som ballast 
for dirigentyrket vil kanskje oppleve at 
forskjellene på yrkene instrumentalpedagog 
og korpsdirigent er større enn likhetene.

For deg som korpsdirigent håper jeg at 
dette heftet kan være med å gjøre deler av 
arbeidet lettere, og samtidig klargjøre en 
del problemstillinger du som korpsdirigent 
før eller senere må ta stilling til og mene 
noe om.

Stavanger 1994 
Morten E. Hansen

Heftet er gjennomgått i forbindelse med 
nytrykk i 2004, og er noen plasser tilpasset 
dagens forhold. Heftet er ellers prøvd bevart 
mest mulig uendret i forhold til utgaven fra 
1994.

Stavanger 2004
Morten E. Hansen 

Innledning
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Dirigentens rolle
av Karl Ole Midtbø

Av kjennskap til nære kolleger og annen erfar-
ing vet jeg at vi dirigenter har vidt forskjellige 
syn på dirigentens rolle i korpset.

Jeg vil i korte trekk forsøke å si litt om hva 
jeg føler er naturlig for meg, - og endel av 
det jeg sier vil kanskje mange av dere være 
dypt uenig med. På den måten kan kanskje 
disse linjene være et utgangspunkt for frukt-
bare diskusjoner oss dirigenter imellom.

Akkurat som enhver annen jobb, må jobben 
som dirigent ha klart definerte oppgaver. 
Denne definisjonen må kjennes av dirigenten 
selv og alle andre som har med korpsdriften 
å gjøre. Dette faktum gjør at vi dirigenter bør 
tenke nøye gjennom oppgavene våre. Har 
du gjort det? Den definisjonen du kommer 
frem til vil avhenge av dine og andres 
ambisjoner samt målet for korpsdriften.

Uansett; å være dirigent er ikke bare å stille 
seg foran et korps og slå takten (selv om 
det kan synes som om noen tror dette). 
Arbeidet er svært sammensatt, og man 
må nesten se det som flere jobber slått 
sammen til en.

Noen av disse “enkeltjobbene” kan f.eks 
være;
 Musikeren Pedagogen
 Artisten Organisatoren
 Treneren Politiet
 Inspiratoren Advokaten
Jeg vil gjerne gå litt nærmere inn på disse 
“rollene”.

Musikeren
Når du har et korps, orkester, eller hvilket 
som helst ensemble fremfor deg, har du et 
fantastisk instrument å spille på. Er man 
selv soloinstrumentalist, er man vant til å ta 
seg av en enkelt stemme, eller de 3 - 8 
stemmene for en pianist og organist. I korps-
sammenheng har du ansvaret for 15 til 50 
forskjellige enkeltstemmer (selv om ikke 
alle er forskjellige), og du er også ansvarlig 
for disse stemmenes muligheter.

Gjennom dette instrumentet ligger det 
utrolige muligheter for musikalske fram-
føringer. Dersom du her ikke tenker som en 
musiker, kan du umulig få vakker musikk 
ut av instrumentet. Dette er nok grunnen 
til at mindre dyktige musikere blir mindre 
dyktige dirigenter. (Husk; å være musiker er 
ikke det samme som å være eller ha vært 
en dyktig instrumentalist, - dette henger 
sammen med så mange andre ting.)

Dette er faktisk også grunnen til at dyktige 
instrumentalister ikke alltid blir like dyktige 
dirigenter. Når man stiller seg foran korpset 
forlater man sitt eget instrument, uten 
å vite hvordan man skal utnytte det nye. 
Grunnene til dette kan være mange, og jeg 
vil komme inn på dette i et senere kapittel.

Treneren
Å spille et instrument er først og fremst 
en fysisk handling som krever motoriske 
ferdigheter. Av instrumentallæreren lærer vi 
å bruke de riktige muskler på en riktig måte. 
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Dirigenten må ha klart definerte oppgaver.  Foto: Anne Fadnes Færestrand

Læreren er, håper jeg, spesialist på instru-
mentet, - så man er i de beste hender. Denne 
lærerrollen kan direkte sammenlignes med 
trenerrollen innen sport; å få utøverne til å bli 
dyktigst mulig uten å gjøre skade på kroppen.

Akkurat som i sport, krever forskjellige 
disipliner forskjellig trening. Bare tenk deg 
resultatet dersom man brukte samme 
spesialtrening for svømmere, fotballspillere, 
skiløpere, curlingsspillere etc. Sjansene for 
skader er meget store.

De samme farer lurer når vi som dirigenter 
får ansvaret for alle typer instrumentalister 
i korpset vårt. Det kreves forskjellige 

ferdigheter for å spille tuba og fløyte, men 
dirigenten har ansvaret for å drive korpset 
slik at man får hver enkelt til å yte sitt beste 
uten å ødelegge spilleopplegget.

Sammenligningene med sport kan strekkes 
enda lenger. For å utvikle musikerne må 
de få et forsvarlig treningsprogram. Dette 
programmet må sørge for utvikling for 
enkeltmusikantene så vel som for korpset 
som ensemble.

Mange dirigenter glemmer disse enkle, 
trivielle fakta, og ikke få musikanter har av 
den grunn rett og slett blitt fysisk ødelagt 
som instrumentalister.
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Pedagogen
I bunn og grunn er selve takteringen en 
ganske liten del av jobben, sett i forhold til 
dirigentens totale ansvar. For korpsets faste 
dirigent er kanskje rollene som trener og 
pedagog minst like viktige. Alle erkjenner 
at en dyktig dirigent må inneha gode peda-
gogiske og metodiske evner. Men hvilke?

Det er helt klart at dirigenten har som opp-
gave å lære musikantene hvordan de skal 
spille. Dersom dette ikke er sant, trenger 
man ikke dirigent. Enhver flink musikant vet 
hvordan han/hun skal spille sitt eget instru-
ment, og har sikkert gode ideer om hvordan 
musikken skal spilles. Dog, det er dirigenten 
som må lære vedkommende hvordan man 
skal spille musikken i korpsets fremføring. 
Han er ansvarlig for det totale, endelige 
resultat - og all interpretasjon.

Akkurat som man trenger gode metoder for 
å lære noen å spille et instrument, trenger 
man gode metoder for å lære korpset å 
spille slik man vil. Metodene og bruken av 
disse er helt avgjørende for et raskt og godt 
resultat. Her er vi ved en av hovedårsakene 
til at det ikke er automatikk i at en god 
instrumentalist blir en god dirigent.

Det hjelper lite at du vet hvordan du vil ha 
musikken, dersom du ikke vet hvordan du skal 
få lært dette bort til andre. Dette går på evne 

til å forklare, og på det å ha et ”repertoar” av 
metoder du kan bruke for å nå resultatet.

Det motsatte kan selvsagt også være 
tilfelle: En person som av en eller annen 
grunn ikke helt lykkes på det instrumentet 
han valgte seg, kan i ettertid vise seg å vite 
en masse om hvordan han ønsker at det 
skal låte, og hvordan han skal få andre til å 
forstå dette.

Inspiratoren
Det kan nok virke litt merkelig med en 
overskrift som denne da det ikke skulle 
være nødvendig å tenke på dette som en 
egen rolle innenfor jobben vår. Svært ofte 
hører jeg fra dirigentkollegaer, kanskje 
spesielt de ”profesjonelle”: Jobben min er å 
dirigere korpset, og det gjør jeg på fullgod 
måte. - Grunnen til at korpset ikke låter 
bedre er at musikantene ikke er dyktige nok 
og ikke jobber hardt nok.

Hvem i all verden er det som bør få 
musikantene til å ha lyst til å jobbe hardere? 
Kanskje bør dette komme ut fra deres 
naturlige interesse for musikk? Eller hva 
med å inspirere hverandre?!

Her må vi huske en svært viktig ting: Du 
som dirigent er den naturlige autoritet, 
hva du mener og gjør er utrolig viktig for 
hvordan musikanten vil forholde seg til 
sin hobby. I mange tilfeller vil korpset og 
musikantene være et speil av dirigentens 
holdninger og atferd.

Det er naturlig at interessen går litt opp og 
ned. Dirigenten kan i stor grad midlertidig 
påvirke dette. - Helst ikke slik mange gjør; 
med å holde interessen på et bunnivå. 
Dette skjer dersom vi ikke reflekterer over 
hvilken pedagogisk og metodisk ”makt” 
eller muligheter vi har. Et godt resultat av 
korpsdriften avhenger av mange forhold, 
ikke bare av rent tekniske og musikalske 
behov. Et viktig fundament er folkets humør 
og atmosfæren i ensemblet.

Når du har et korps, orkester eller ensemble fremfor deg, 
har du et fantastisk instrument å spille på.   
Foto: Håvard Kroka
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En svært illustrerende bemerkning om 
dette stammer fra en av Trondheim 
Symfoniorkesters tidligere dirigenter; I en 
lunsjpause var det orkestermøte der det 
dukket opp et spørsmål som musikerne 
ikke kunne enes om. Da dirigenten kom 
tilbake til prøve, var ikke atmosfæren særlig 
bra, og etter noen få takter sendte han 
orkesteret hjem. Folk ble rystet og kunne 
ikke forstå at prøven ble avsluttet. Da man 
ba om en nærmere forklaring kom det tørt 
fra dirigenten; ”Sure musikere spiller dårlig 

- i morgen er det en ny dag.”

Dette er et eksempel på at ikke-musikalske 
ting kan ha stor innflytelse på det musikalske 
arbeid, helt utenfor dirigentens kontroll. 
Andre ganger kan det være jeg som skaper 
det dårlige humøret - dette bør unngås.

Interessante metodiske vinklinger, variasjon 
i fremstilling, og god atmosfære er alle ingre-
dienser som øker sjansen for suksess.

Organisatoren
Mange dirigenter definerer sin oppgave i 
korpset slik: ”Min jobb er å dirigere. Jobben 
er kun musikalsk. Organisering og admini-
strasjon får andre ta seg av. Det er alltid 
noen dyktige administratorer i korpset.”

I noen tilfeller kan dette på mange måter 
være sant nok, og beskriver den ideelle 
situasjon. De administrative oppgavene er 
tildelt de rette folkene; gode ledere som 
har den rette forståelsen av å lede et korps 
som en musikalsk aktivitet. Da går det 
an å konsentrere seg fullt og helt om den 
musikalske delen av dirigentrollen.

Men svært ofte er virkeligheten en annen: 
korpsstyret er valgt etter prinsippet om 
at de fleste medlemmene bør ta sin tørn. 
Min erfaring tilsier at i et korps på 50 
medlemmer er det gjennomsnittlig kun 
fem – seks medlemmer som egner seg som 
administratorer. Da kan situasjonen være 
slik: Korpset tar seg ikke bryet med å lage 

sesongplan eller halvårsplan. Korpset har 
ubalansert besetning, og ingen kontroll over 
den. Notearkivet er et kaos. Noter er aldri 
klare når de skal brukes. Det er ikke noter 
nok til alle. Dette ender selvsagt med at 
noen ikke får egne noter som de kan øve på, 
eller at vi må kopiere i løpet av øvelsen.

Noen som kjenner seg igjen? Disse 
problemene kan virke små, og i første 
omgang er de kanskje det. Det verste er 
de sekundære problemene dette medfører. 
Alt som minner om rot og manglende 
planlegging skaper en helt spesiell psykisk 
innstilling hos dem det angår. Disiplinen 
blir dårligere, inspirasjonen til å jobbe med 
overskudd blir så som så (særlig når de 
ikke har noe å øve på).

Dette er bare eksempler på rent admini-
strative problemer som kan influere på det 
musikalske arbeid.

Dersom arbeidsforholdene er som beskrevet, 
er det i aller høyeste grad i dirigentens 
interesse at det blir mer orden i sysakene. 
Vi kan utmerket godt gripe inn, selv om 
dette kan bety litt mer hjemmearbeid.

Før sesongstart kan vi f. eks:
• Lage en fullstendig plan for sesongen, 
 svært detaljert for første halvår

• Sette opp liste over instrumenter vi 
 trenger for å få balanse i besetningen 
 (En liste er i hvertfall en begynnelse. 
 Jeg vet det kan være vanskelig å finne 
 folk mange plasser.)

• Ta ut programmer til alle konsertene
• Velge ut solister
• Ordne til egen konvolutt med alle notene 
 til hver musikant til første øvelsen

Her vil vi raskt oppleve at ikke alt lar seg 
gjennomføre, men det er store sjanser for at 
vi oppnår den ønskede effekt: sjokket. En 
tanke vil slå ned i alle musikantene: ”Dette 
er alvor!” Kanskje noen av lederne vil bli 
pinlig berørt - dirigenten har gjort jobben 
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deres. Korpset kommer i hvertfall godt i 
gang med sesongen, og vi vil forhåpentlig 
oppleve helt nye holdninger i korpset.

Det er viktig at vi som dirigenter viser 
interesse og engasjement ut over det 
rent musikalske. Vi kan ikke forvente 
at nye korpsledere automatisk vet hva 
som skal gjøres. Spesielt gjelder dette 
skolekorpsdrift. Ofte er det vi som har mest 
kunnskap om og erfaringer med slik drift, 
og da bør vi dele dette med dem vi jobber 
sammen med.

Års- og halvårsplaner er nok det 
vanskeligste å følge i detalj, det dukker 
lett opp uforutsette ting. Dette spiller 
ofte liten rolle. Bare det at noen har gjort 
grunnarbeidet seriøst, og det foreligger 
konkrete planer, kan føre til at mange finner 
grunn til å yte en god del ekstra.

Ved å ta del i det administrative arbeidet kan 
vi bidra til å få driften inn på rett spor. Så får 
vi håpe at de rette personene etter hvert 
kan ta over, medlemmene innser at ikke 
hvem som helst kan ta på seg styreverv, 
og at det er så mange andre praktiske 
oppgaver som skal løses i løpet av en lang 
korpssesong, at det skulle være nok å gjøre 
for de fleste.

Politi og advokat
Når korpset fremfører musikk er det musik-
erne som er og bør være de ”store” artistene. 
Ofte er resultatet imponerende, spesielt om 
man klarer å tillegge musikken litt ekstra 
innhold i tillegg til det som står i notene.

Likevel, jeg tror vi som dirigenter litt for 
ofte tenker for lite på opphavet til kunsten, 
arbeidet som er gjort av komponisten. Noen 
ganger får vi resultater der vi øker kvaliteten 
på arbeidet, spesielt dersom vi har dyktige 
utøvere som kan plusse på positive detaljer 
som komponisten har ”glemt”, bevisst eller 
ubevisst. Men like ofte får vi resultater som 
ikke er rettferdige ovenfor komponistene.

Som dirigenter må vi være varsomme med 
hvilken musikk vi velger å spille. Den bør 
ligge på et fornuftig vanskelighetsnivå. 
Svært ofte spilles det musikk som er så 
vanskelig at man ikke er i nærheten av 
intensjonene til komponisten. Dette kan selv-
følgelig unngås ved å velge lettere musikk.

At musikken ikke blir slik den skal, har ikke 
bare med musikantenes dyktighet å gjøre, 
men like mye med dirigenter som ikke 
evner eller bryr seg med å arbeide grundig 
med stoffet. Dette kan komme av mangel 
på kunnskap, manglende pedagogiske og 
metodiske evner, eller av at man rett og 
slett ”gir blaffen”.

Etter min mening er det viktig at dirigenten 
tar på seg politirollen, ansvaret for å holde 
ro og orden i det musikalske bilde, og så får 
vi håpe på få tilfeller av politivold.

På papiret vi får fra komponisten er det 
satt opp en rekke trafikkskilt; karakter-
betegnelser, dynamiske tegn etc. Det må 
alltid vurderes nøye om ikke disse bør 
overholdes. Men det kan selvsagt hende 
at det er satt opp skilt som ikke svarer 
til trafikkforholdene på stedet, og det er 
dirigentens oppgave å bruke skjønn.

Altfor ofte holder vi konserter som er 
”halvveis” forberedt, men det er alltid noen 
som sier at konserten er hyggelig. Vet disse 
om vi følger reglene, - kan disse avgjøre 
om vi er rettferdige mot komponisten. - Fru 
Pedersen? - som egentlig bare kom for se 
de sjarmerende musikantene i de flotte 
uniformene. Jeg synder ofte selv mot dette. 
Gang på gang må jeg spørre meg selv; 
Gjorde vi vårt beste? Vel......

Det farligste ved dette problemet er at det 
kan danne vaner, at lavt nivå blir normalnivå. 
Vi må aldri la en mindre vellykket konsert 
bli noe annet enn et uheldig unntak. For å 
ha den fulle kontroll over situasjonen, må 
dirigenten sette av nok øvingstid, sørge 
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Som man trenger gode metoder for å lære noen å spille et instrument, trenger en gode metoder for å lære korpset å spille slik 
en vil.   Foto: Anne Fadnes Færestrand
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for at alle stemmene blir dekket, og at alle 
”småskilt” blir fulgt.

Alle forhold rundt forberedelser og 
fremførelse må være i orden for at vi ikke 
skal få for mange brudd på musikalske 
regler. Det er hele tiden viktig at du bryr deg 
om alle tenkelige forhold, og at du griper inn 
dersom det skjer noe galt.

Husk alltid at komponisten har ganske 
få hjelpemidler når han skal forklare seg 
gjennom det han skriver ned på papiret. En 
dirigent bør hele tiden prøve å øke evnen til 
å tyde notebildet. Det er også viktig at vi er 
nøye med hvilken måte vi viderefører ideene 
til musikantene. Vi er ikke bare musikkpoliti, 
men også komponistens advokat ovenfor 
musikere og publikum.

Diktatoren??
Det er en rekke forhold dirigent/korps som 
bør avklares idet man inngår et samarbeid. 
Ofte ansetter korpset en dirigent uten at 
man egentlig kjenner ham/henne - og visa 
versa.

Noen dirigenter starter med store ambisjoner, 
andre er mer beskjedne. Problemer kan 
oppstå dersom dirigentens og korpsets 
ambisjoner ikke er sammenfallende, eller 
ikke kan bli det. Frustrasjonen lar ikke vente 
på seg, både hos korps og dirigent.

Jeg har selv opplevd å starte dirigentjobber 
med altfor høye ambisjoner, og det kan ofte 
være vanskelig for begge parter å oppdage 
hvor problemet ligger. Det ender ofte med 
at man beskylder hverandre for ikke å 
strekke til, i stedet for å konstatere at korps 
og dirigent rett og slett ikke kommuniserer 
sammen. Når jeg har hatt litt for store 
ambisjoner, blir det ofte til at musikantene 
føler at de driver sin aktivitet for dirigentens 
skyld, når det egentlig bør være omvendt.

Man må bli enige om målene, og være i 
stand til å justere disse etter hvert. Dersom 
dette ikke er mulig, får man heller se seg 
om etter et annet korps / annen dirigent. Vi 
må alltid huske på at korpset er kunden, det 
er det som betaler, - og har derfor rett til å få 
den varen det ønsker.

Det er viktig at dirigenter viser interesse og engasjement utover det rent musikalske.   Foto: Anne Fadnes Færestrand
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Men, her kommer det inn et viktig punkt; Når 
korpset har klargjort sine mål og dirigenten 
har tatt på seg jobben, er det viktig at 
man får tillit hos dem man jobber for og at 
korpset stoler på at dirigenten kan føre det 
til målet. Viktigheten av dette føles spesielt 
sterkt i ”gode” korps som satser på 
konkurranser. Når sesongen starter kan man 
klart uttale at man vil til topps. Når man så 
presenterer hva som må til for å nå dette 
målet, kan det ofte være vanskelig å ta 
konsekvensene av målsettingen. Det er 
derfor viktig at mål og vilje til innsats 
harmonerer.

Jeg synes ikke alltid det er så positivt å 
formulere meg gjennom krav. Krav kan virke 
skremmende. Jeg synes det er bedre at vi 
setter opp felles mål og så er det min jobb 
å forsøke å få alle til å gjøre sitt ytterste for 
å komme i en posisjon der vi kan nå målet 
(om vi er heldige).

Som sagt; det er viktig at enhver oppgave 
innen korpset blir gjort av de rette personene. 
Når vi så får tingene til å fungere, viser det 
seg at hele driften bygger på ”kollektive” 
anstrengelser. Men alt er konsentrert om en 
ting; MUSISERING. For at resultatet skal bli 
slik vi ønsker, må vi som dirigenter involvere 
oss på flere plan.

En god beskrivelse av en dirigent kan 
kanskje være; ”Diktatoren i demokratiet”.

Forholdet dirigent - korps
Ved en rekke dirigentkurs har jeg fått 
spørsmål som jeg ikke alltid har vært 
forberedt på å besvare, rett og slett fordi jeg 
ikke har tenkt nøye gjennom problemene 
selv. Noen av disse spørsmålene går ofte 
på forholdet mellom dirigent og korps, styre 
o.l. - Hvem skal lytte til hvem i forskjellige 
saker, og hvem er det egentlig som skal 
bestemme. - Jeg går ut fra at det er flere 
med meg som ofte har vært frustrert over 
at det ikke finnes regler for hvem som skal 
ha det siste ordet.

Spesielt frustrerende er dette dersom 
det dreier seg, direkte eller indirekte, om 
musikalske spørsmål. Grunnen til konflikter 
her kan være at korpsets ledere ikke helt 
stoler på dirigenten, og/eller at denne ikke 
har vist seg tilliten verdig.

Problemet er kanskje størst i skolekorpsene, 
for her er rollene til dirigenten enda flere 
enn i amatørkorpsene. I tillegg til allerede 
nevnte roller, forlanges det ofte at dirigenten 
skal ha meninger og løsninger på alle tenke-
lige spørsmål. Ofte kan man føle at man 
i tillegg til dirigentrollen også har overtatt 
fars-/mors-rollen for musikantene. Altfor få 
foreldre viser stor og ekte nok interesse for 
det egentlige arbeidet som blir gjort i korpset. 

Det kan ofte synes som om korpset kun 
fungerer som oppbevaringsplass for barna. 
Hvem har ikke hatt følelsen av å bli betraktet 
som barnevakt 2-4 timer i uken? Denne 
følelsen bør man kvitte seg med snarest. 
Ofte ligger muligheten i økt informasjon til, 
og bedre kommunikasjon med foreldrene. 
Man må forsøke å få dem til å forstå hvilken 
unik og krevende hobby vi driver med.

Som dirigenter ønsker vi oss selvsagt hjelp 
i den sammensatte jobben vi utfører, men 
selvtilliten hos dem som skal hjelpe oss kan 

Dirigenter må være varsomme med hvilken musikk som 
spilles så den ligger på et fornuftig vanskelighetsnivå.   
Foto: Anne Fadnes Færestrand
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av og til være i største laget. Det hender korps-
lederne setter kreftene inn på gale steder.

Det kan starte rett så bra: uniformer, øvings-
rom, notestoler, tombola etc, - typiske organi-
sasjonsgjøremål for ledere og foreldre. Men 
etter noen år i tralten begynner formannen 
kanskje å føle seg som korpsspesialist i alle 
henseender, og begynner å blande seg inn 
i musikalske spørsmål: 17. mai må vi spille 
den marsjen, på julekonserten må vi ha 
med.... hun må få spille fløyte.... og så har 
vi det gående. Dersom dirigenten i tillegg 
har sagt at hans jobb kun er å komme på 
øvelsene for å dirigere, vil korpset snart bli 
musikalsk drevet av inkompetente folk - selv 
om intensjonen er aldri så god.

For å løse slike problemer er det viktig at 
endel linjer blir trukket opp idet du tar på 
deg jobben og signerer kontrakten (for du 
har vel kontrakt, som trygger både dine og 
korpsets rettigheter????).

En kontrakt trenger ikke å være særlig 
komplisert. Jeg har sett eksempler som 
er så kompliserte at de er vanskeligere 
å forstå enn et partitur. Etter min mening 
kan det være tilstrekkelig at en kontrakt 
inneholder følgende:
• Datoer for engasjementet
• Regler for å kunne forandre kontrakten
• Avtale om økonomiske forhold 
 (lønn, dekning av utgifter etc)

• En klar deling av musikalsk og 
 administrativt ansvar

Alle ”ikke - musikalske” aktiviteter bør drives 
med tanke på å gi bedre forhold for de 
musikalske, uten å virke forstyrrende på 
disse. Dersom det ikke er knyttet musikalske 
innslag til basarer o.l, bør ikke dirigenten 
ha noe ansvar for disse arrangementene. 
Det er likevel viktig at vi viser interesse og 
deltar i en viss grad. Dette kan være av stor 
sosial betydning, selv om det bør preges av 
frivillighet.

I alle musikalske spørsmål er dirigenten natur-
lig hovedperson, og til slutt er det han som 
må ta de endelige avgjørelser. Men, vi må 
ikke være redd for å diskutere musikalske 
spørsmål, det er helt utrolig hvor gode ideer 
det kommer fra de mest uventede kanter.

Dirigenter er ikke bare musikkpoliti, men også komponistens 
advokat overfor musikere og publikum.   
Foto: Anne Fadnes Færestrand
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Overgangen fra aspirant til fullverdig 
medlem i korpset kan både virke spennende 
og motiverende, men også skremmende og 
krevende. En liten homogen aspirantgruppe, 
der alle er på samme alder og relativt 
samme musikalske nivå, byttes nå ut med 
et korps med kanskje ti ganger så mange 
medlemmer, og en aldersforskjell på nesten 
ti år. I tillegg er som oftest repertoaret 
sjelden tilpasset de nye medlemmene.

På mange måter kan overgangen til 
hovedkorpset virke dramatisk, noe som 
gjør at mange lett faller av lasset den første 
tiden. Det viser seg at flere faller fra i denne 
perioden enn den første tiden som aspirant. 
Selv om mange både finner sosiale og 
musikalske utfordringer i det nye miljøet, 
vil de fleste lett kjenne seg utrygge og 
utilstrekkelige på korpsøvelsene.

For korpsets ledelse er det nødvendig å være 
oppmerksom på hvordan overgangen fra 
aspirant til fullverdig medlem oppleves, for så 
å gjøre noe for at denne overgangen skal gå 
så smertefritt som mulig både for korpsets 
faste medlemmer og de nye musikantene. 
Dirigenten i hovedkorpset må derfor sitte inne 
med grundig kjennskap til de nye medlem-
mene og hvilket nivå de befinner seg på.

Det er mange tiltak som kan brukes for 
å lette overgangen til hovedkorpset. Her 
følger eksempler på en del metoder som 
har vist seg å fungere og som har vært 
nyttige både for de eldste og de yngste.

Etablere et forhold til hovedkorpset helt 
fra første dagen som aspirant
La aspirantene helt fra starten føle at de er 
en del av en større helhet. La medlemskapet 
i korpset fremstå som et naturlig mål for den 
aktiviteten man driver med. Korpset skal 
være et motiverende element som på et 
tidlig stadium angår hver enkelt.

Ha jevnlig samspillstrening med 
hovedkorpset eller grupper fra korpset 
i den tiden man er aspirant
Den absolutt beste motivasjonen for alle 
som spiller et musikkinstrument er selve 
musikkopplevelsen.

Ved å la musikanter fra korpset av og til 
inngå som en del av de samspillgruppene 
aspirantene er inndelt i, kan dette bidra til 
å heve det musikalske nivået, og øke den 
enkeltes estetiske opplevelse av samspillet. 
Noe som vil motivere til videre innsats.

Bruke de eldste som en sosial 
og musikalsk ressursgruppe i 
aspirantopplæringen
For å bidra til et sterkere sosialt fellesskap 
mellom aspirantene og korpset er det viktig 
med en jevnlig kontakt mellom de ulike 
gruppene. Ved å la medlemmer fra hoved-
korpset av og til være med aspirantene i 
deres opplegg, vil en både kunne skape 
større forståelse hos de eldste for de 
yngstes problemer og samtidig skape 
idealer for disse både musikalsk og sosialt. 
Det er fort gjort å glemme den tiden en selv 

Fra aspirant til fullverdig 
korpsmedlem
av Johannes Mangersnes
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Bruk de eldste som en sosial og musikalsk gruppe i aspirantopplæringen.

Foto: Anne Fadnes Færestrand
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var aspirant. Felles sosiale aktiviteter er 
viktige i en slik prosess, både for å skape 
forståelse og kunnskap om hverandre, og 
for å etablere et trygt og godt miljø som er 
en forutsetning for læring og en god sosial 
utvikling. De eldste må også kunne brukes 
som et musikalsk støtteapparat for å sikre 
alle aspirantene en nødvendig musikalsk 
oppfølging tilpasset den enkeltes nivå og 
forutsetninger, uten at dette nødvendigvis 
går utover korpsets økonomiske rammer.

Bruke ekstra ressurser til musikalske 
tiltak tilpasset den enkelte
Mange trenger hjelp for å mestre over-
gangen fra et lite ensemble med få og 
ofte like instrumenter, til et fullt utbygd 
korps med et komplisert og mangfoldig 
lydbilde. Det første halve året bør det 
brukes ekstra ressurser på de nye 
medlemmene så disse tilpasser seg de 
økte krav til samspill som skyldes korpsets 
størrelse og musikkens kompleksitet 
og variasjon. Det kan enten settes inn 
individuell støtte, eller bruke av den 
tidsressursen korpset disponerer bare til 
de yngste i korpset. Om man vil gå utover 
den økonomiske ramme korpset dispon-
erer til musikalsk opplæring må vurderes 
i hvert enkelt tilfelle. Ofte vil det være en 
god investering å bruke ekstra midler for 
å sikre seg at alle henger med musikalsk, 
noe som er en forutsetning for å trives i 
ethvert miljø. Å la den enkelte greie seg 
på egen hånd viser seg ikke å fungere. 
Alle ressursene som blir nedlagt i aspirant-
opplæringen kan på den måten sløses bort 
i løpet av en kort periode dersom man ikke 
følger opp den enkelte.

La korpsets repertoar først og fremst 
være tilpasset de nye medlemmene i en 
overgangsperiode
Repertoarvalget en dirigent foretar betyr 
mye for den enkeltes trivsel. Det betyr også 
mye for den enkeltes selvfølelse. Å lykkes 
med det en holder på med vil være den beste 
motivasjonen for videre satsing. På samme 

måte som i instrumentalopplæringen må 
det musikalske arbeidet i korpset legge 
et grunnlag både du som dirigent og de 
enkelte musikanter kan bygge videre på.

En bevisst dirigent velger et repertoar som 
er tilpasset de nye medlemmene den første 
tiden. Ved å snakke åpent med hele korpset 
om hva som ligger til grunn for dette vil det 
være lett å finne forståelse hos alle for de 
prioriteringer som er gjort.

Aspiranter som ikke henger med musikalsk 
på grunn av et repertoar som de ikke har 
forutsetninger for å spille, vil ikke motiveres 
av den musikkopplevelsen aktiv utøvelse 
på instrumentet kan gi. De vil heller ikke 
finne seg til rette i det nye miljøet og kan 
lett legge instrumentet på hyllen for å velge 
en annen hobby. Verken voksne eller barn 
bruker flere kvelder for uken med å gjøre 
ting som man ikke mestrer. Tenk bare på 
deg selv!

Bruk foreldrene aktivt som et 
støtteapparat i denne perioden
Uansett hvilke tiltak korpset setter i gang 
for å hjelpe de nye medlemmene til å finne 
seg til rette og trives, vil det til syvende og 
sist være helt avhengig av den enkeltes 
innsats om man lykkes i korpset eller ikke. 
Å ta imot nye medlemmer setter ikke bare 
store krav til korpset og dirigenten. For å 
begynne i et korps må det også settes krav 
til den enkelte. I en krevende fase som den 
første tiden i korpset, er derfor musikantene 
ikke bare avhengig av et støtteapparat for 
å lykkes, men like mye sin egen innsats 
på instrumentet. Hjemmeøving er en 
forutsetning, og her kan foreldrene være en 
god støttespiller i en krevende tid.

Dirigent og korpsets ledelse bør informere 
foreldrene om at korpset ønsker å bruke 
ressurser på de nye medlemmene for at de 
skal trives og lykkes i det nye miljøet. Åpen 
og hyppig kommunikasjon med hjemmet 
kan være et godt utgangspunkt for at 
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foreldrene føler at deres barn blir behandlet 
seriøst. Det er viktig at foreldrene føler at 
korpset yter noe for det enkelte medlem, i 
motsetning til at korpset hele tiden krever av 
både musikant og foreldre. Ved å involvere 
foreldrene i musikantens musikalske 
utvikling vil det være lettere å få hjemmet 
til å følge opp den enkelte musikant, både 
når det gjelder daglige øvelser og å finne 
hensiktsmessige rutiner for hjemmeøving.

Dirigentens rolle som korpsets musikalske 
leder medfører altså et ansvar for de 
som skal begynne i korpset. Langsiktig 

planlegging krever at man vet hvem som 
begynner og hvem som slutter. Dirigentens 
rolle som musikalsk leder innebærer derfor 
kunnskap om aspirantenes musikalske nivå, 
ikke bare musikantene i hovedkorpset. Et 
korps har ansvar for å følge opp det enkelte 
medlem gjennom den tiden de er i korpset. 
For å få nok kunnskap om hver musikant 
er det ikke nok bare å høre hvordan en 
spiller. Dirigenten bør gi seg tid til å prate 
med musikantene og på den måten skape 
nærhet og trygghet. Dette er særdeles 
viktig når det gjelder nye musikanter. Gode 
kunnskaper om hvert enkelt medlem vil 
gjøre en bedre i stand til å sette ut i livet de 
tiltak som til enhver tid er nødvendig. Dette 
gjelder både repertoarvalg, foreldremøter, 
sosiale samlinger, samspillgrupper etc.

Dirigenten vil alltid være den viktigste 
person i forbindelse med korpsets daglige 
drift, og fungere som et bindeledd mellom 
styret og medlemmene, og foreldrene 
og musikantene. Det er ikke dirigentens 
oppgave å sette alle tiltak ut i livet, men det 
bør være dirigentens oppgave å sørge for 
at nødvendige tiltak blir satt ut i livet; være 
den som kommer med ideene. Det er likevel 
nødvendig at dirigenten er med og følger 
opp tiltakene og ikke bare overlater til andre 
å sette ens egne ideer ut i live.

Å ta avstand fra all praktisk gjennomføring av 
aktiviteter er å fraskrive seg en rolle som 
korpsets leder. Planlegging og forberedelse er 
en forutsetning, men er ikke nok i seg selv.

Det er viktig at foreldrene føler at korpset yter noe for det 
enkelte medlem.   Foto: Anne Fadnes Færestrand
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Om repertoar og om dets 
betydning for den enkelte 
musikant og for korpsets 
musikalske utvikling
av Johannes Mangersnes og Morten E. Hansen

I all planlegging og forberedelse i et korps vil 
repertoaret være et stadig tilbakevendende 
element. Dirigenten bør være den som 
bestemmer repertoaret. Repertoaret vil 
være en konsekvens av mange faktorer, 
som f. eks: besetning, korpsets musikalske 
nivå og arbeidsmål. Slike faktorer kommer 
ingen utenom. Hva skal musikken brukes til 
og i hvilken hensikt? I tillegg vil naturligvis 
smak og behag styre de valg en dirigent gjør. 
På dette området må dirigenten være seg 

sitt ansvar for de enkeltes ve og vel bevisst. 
Repertoaret skal ikke utelukkende være 
gjort ut fra dirigentens smak. Dirigenten har 
et ansvar for den enkelte musikants ve og 
vel. På en annen side må ikke dirigenten 
være likegyldig til det repertoaret som 
plukkes ut, ved å la enkeltpersoner i korpset, 
korpset musikkomité, foreta alle valg. En 
dirigent som er likegyldig til det korpset 
spiller vil ha vanskeligheter med å virke 
oppriktig som formidler i en innøvingsfase. 

Repertoaret må utgjøre en helhet der alle grupper i korpset blir behandlet like seriøst.   Foto: Håvard Kroka
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Selv om noen korps har ressurspersoner 
som kjenner korpslitteraturen ut og inn, må 
ikke dirigenten la disse personene alene 
bestemme korpsets repertoar. Som dirigent 
har man ansvaret for alle som spiller i 
korpset. Ved å la musikantene bestemme 
repertoaret unnlater man å ta på seg dette 
ansvaret. Repertoaret må ikke plukkes ut 
tilfeldig alt etter hva en enkelte musikant 
liker. Repertoaret må utgjøre en helhet der 
alle grupper i korpset blir behandlet like 
seriøst, og der alle får oppgaver som er i 
tråd med ambisjoner og musikalsk nivå.

Som dirigent kreves det en aktiv holdning 
og engasjement for å utføre denne delen 
av jobben på en tilfredsstillende måte. 
Musikantene i de aller fleste skolekorps og 
amatørkorps vil alltid være på forskjellige 
nivå. I tillegg til at repertoaret kan gi 
musikantene en estetisk opplevelse kan 
repertoaret også bidra til å styrke korpset 
musikalsk. For å utnytte repertoaret aktivt 
til slike formål må dirigenten kjenne til 
den enkelte musikants musikalske nivå og 
utnytte den kunnskapen når repertoaret 

velges. Det må være et visst forhold mellom 
musikantenes prestasjonsnivå og deres 
aspirasjonsnivå. Her opplever man ofte 
at det er dirigentens aspirasjonsnivå som 
styrer repertoarvalget. Selv om dirigenten 
tar den endelige beslutningen, må det være 
en åpen dialog med medlemmene i korpset. 
Å enes om en felles plattform, analysere 
hvor en står og hvor en skal, er et naturlig 
diskusjonstema framfor hver sesong. I 
videre arbeid med repertoar kommer man 
heller ikke utenom den enkelte musikants 
behov for eksponering og utfordringer. 
En av dirigentens viktigste oppgaver er 
gi musikantene musikalske utfordringer i 
samsvar med deres aspirasjonsnivå og 
ønske om eksponering. Ikke alle ønsker 
slike oppgaver, en solistoppgave vil for 
enkelte være den beste motivering som 
finnes, mens andre helst vil unngå slike 
belastninger. Igjen er det kunnskap om det 
enkelte medlem som er viktig for å kunne 
gjøre de rette valgene.

Samtidig er det viktig at dirigenter 
stimulerer musikantene til å stå fram og 

En dirigent skal stimulere musikanter til å stå frem og utføre solistoppgaver.  Foto: Håvard Kroka
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utføre solistoppgaver. Uformelle konserter 
i trygge omgivelser bør brukes aktivt til 
slike formål. Å la musikanter debutere som 
solister i konkurranser og prestisjetunge 
konserter bare ut fra dirigentens ønsker 
er uheldig og kan være en stor belastning 
for en musikant. De som får slike oppgaver 
må ha et ønske om dette selv og dirigenten 
bør være rimelig sikker på at musikanten 
mestrer slike situasjoner. Musikantene må 
ikke betraktes som en ensartet gruppe. 
Noen vil ha et stort eksponeringsbehov og 
vil ha behov for utfordringer hele tiden for å 
trives. Andre ønsker og trives best med en 
anonym tilværelse i korpset.

De fleste musikalske oppgavene er allerede 
fordelt av komponist eller arrangør uten at du 
som dirigent kan gjøre noe. Da de aller fleste 
korps har en fast stemmefordeling vil mange 
av de musikalske utfordringene falle på de 
samme personene gang på gang. Dette har 
sammenheng med komponistenes holdninger 
til de ulike instrumentene og tradisjon når det 
gjelder instrumentering og stemmeføring.

Dirigenten må være bevisst disse forhold-
ene når repertoaret velges og stemmene 
fordeles. Å fordele de musikalske oppgavene 
er en enkel metode for å motivere musi-
kantene. Dette krever imidlertid en aktiv hold-
ning til problematikken i tillegg til bevisst 
planlegging av repertoaret og god organi-
sering av korpsøvelsene.

Hvordan tilegne seg repertoarkunnskap?
Internett
Dette vil i dag være den arena hvor vi 
lettest kan finne informasjon om repertoar. 
De aller fleste forlag har i dag sine egne 
internettsider hvor det er bred presentasjon 
av forlagets publikasjoner. Mange har også 
lydspor og noteeksempler liggende slik 
at det er mulig å laste dette ned på egen 
maskin. Det er også egne diskusjonsfora 
flere steder hvor man kan utveksle egne 
erfaringer med andre i samme stilling 
som en selv. Mulighetene som internett 

har gitt oss de siste årene har medført at 
dette arbeidet er blitt enklere enn tidligere, 
men samtidig er det kanskje blitt enda 
vanskeligere å holde seg orientert fordi 
tilgangen nå er så utrolig stor.

Tidsskrifter/magasiner
Gjennom abonnement på fagtidsskrifter 
kan en få mye interessant informasjon. 
Der er det ofte omtaler og anmeldelser av 
nye noteutgivelser med grundig analyse av 
både innhold og vanskelighetsgrad.

Videre er det ofte kritikker av konserter/
radioprogrammer eller nye plater, slik at man 
kan få en oversikt over hva som blir spilt av 
andre korps og hva som er tilgjengelig på 
platefronten. En del magasiner har også 
fyldig dekning av konkurranser og dermed 
hva som blir brukt som pliktnumre i de 
forskjellige konkurranser og divisjoner. Slik 
kan man også hente ideer til musikk for bruk 
i eget korps, når det gjelder nivå. Tidsskrifter 
inneholder også annonser fra forlag med 
deres siste nyheter på markedet, slik at man 
ofte ligger i forkant av butikkene i Norge og 
dermed kan være med å påvirke hva som 
blir tatt inn ved å komme med henvendelser 
om spesielle stykker man har sett omtalt i 
magasiner eller i reklamemateriell.

Innspillinger
Det anbefales alle dirigenter å bygge seg 
opp en egen platesamling med musikk. 
Det å ha en samling med forskjellige 
innspillinger gir deg stadig vekk et potensiale 
å søke igjennom på jakt etter spennende 
musikk for et korps i forhåpentligvis stadig 
utvikling. Mange forlag utgir også hvert år 
demohefter med lyd på cd/cd rom med hele 
eller deler av nye komposisjoner spilt inn. 
Disse får man enten via en forhandler eller 
ved direkte kontakt med forlagene.

Kataloger
Det blir utgitt en del kataloger hvert år 
med fyldig informasjon om repertoar for de 
forskjellige besetninger. 
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De aller fleste forlagene kommer med 
egne kataloger hvert år med informasjon 
om hva de kan tilby av både nye og eldre 
publikasjoner for korps. I tillegg er det noen 
av de største butikkene i utlandet og dels her 
hjemme som retter seg mot postordresalg, 
som kommer med store og omfattende 
kataloger med jevne mellomrom. Alle disse 
er gode hjelpemidler når en skal orientere 
seg i floraen av korpsnoter.

Konserter/konkurranser
Det å oppsøke andres konserter eller å reise 
for å overhøre konkurranser i inn- eller 
utland er også en utmerket måte å utvide 
kunnskapene våre på. Å høre andre frem-
føre musikk gir i tillegg også inspirasjon til å 
yte mer i eget arbeid. Konserter av korps på 
det samme nivået som ditt eget gir deg en 
reel oversikt over hvordan musikken klinger. 
I konkurranser, da spesielt program- og 
underholdningskonkurranser, vil en ofte 
få oppleve nyere komposisjoner for første 
gang. Selve atmosfæren ved konkurransene 
er også en viktig inspirasjonskilde og jeg vil 
anbefale alle som ikke har opplevd dette om 
å ta en tur til NM-finalene for amatørkorps, 
eller til en av de store konkurransene 
i utlandet. Under konkurranser er det som 
regel også utstillinger av noter og instru-
menter ved ledende forhandlere, og du kan 
få se igjennom aktuelt repertoar på plassen. 
Til slutt vil jeg oppfordre deg til å ta vare på 
programmene fra konserter/konkurranser. 
Disse er alltid greie å ha i etterkant som 
dokumentasjon på titler og komponister, det 

er begrenset hvor mye man husker av slik 
informasjon.

Butikkbesøk/utstillinger
Ikke alle dirigenter har en forhandler i 
nærmiljøet, en som er oppdatert på alle 
fronter når det gjelder noter og instrumenter. 
Prøv å oppsøke en av de større forhandlerne 
for å bli faglig oppdatert innimellom. Å ofre et 
par timer av en ferietur kan være vel anvendt 
tid. Utstillinger og messer er sjelden kost i 
Norge, men det er utenlandske messer for 
de spesielt interesserte.

Aktiv selvutøvelse
Som dirigenter har vi en masse impulser å 
hente ved å selv å utøve. Det å spille i et 
korps eller orkester selv gir deg muligheten 
til å oppleve hvordan andre dirigenter 
praktisk løser sin dirigentfunksjon. Det er 
en mengde ideer å hente ved å observere 
andre dirigenter i arbeid, og det å spille 
under gode dirigenter er ofte den beste 
dirigentskole. Samtidig får man jo tatt del 
i et annet repertoar enn det man ellers 
arbeider med.



24

Korpsdirigenten 1

25

Korpsdirigenten 1

Besetninger 
- tradisjoner og variasjoner

Hva er et korps ?
Det er i dag ikke mulig å definere et korps som 
noe som er likt over alt i Norge. Variasjoner 
i besetning og innenfor besetningstyper 
gjør at ikke ett er likt et annet. Men vi er 
likevel alle pr. definisjon et korps. Så det 
må jo være noe alle har til felles. Kanskje 
vi kan definere et korps som en gruppe 
mennesker som er organisert som et lag 
med eget navn, styre og vedtekter og som 
har som hovedmålsetting å utøve musikk på 
blåse- og slagverkinstrumenter i sammen 
med andre. Dette setter ingen krav til antall 
eller instrumentsammensetting, men skulle 
favne alle under korpsparaplyen.

Brassband i Norge
av Morten E. Hansen
Brassband utgjør i dag ca 30% av alle 
norske korps. Brassband står sterkt som 
korpstype spesielt på Vestlandet, men 
flere korps også i andre deler av Norge går 
etter hvert over til brassband. Årsakene til 
dette kan være mange, f. eks kreves det 
et mindre antall musikanter for å få en 
tilnærmet full besetning og dermed kunne 
oppnå et klangbilde som er helt, enn i et 
janitsjarkorps. Det er i dag et bra repertoar 
for brassband på alle nivåer, samtidig som 
noter for brassband er betraktelig rimeligere 
i innkjøp enn notesett for janitsjar.

I dag utgjør brassband ca 30% av alle norske korps.   Foto: Anne Fadnes Færestrand
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Brassband er i utgangspunktet en engelsk 
korpstradisjon. Utspringet for brassband 
var Adolf Sax’ forbedring av messinginstru-
mentene, den såkalte saxhornfamilien. 
Dette ble gjort i slutten av 1840-årene 
og instrumentfamilien ble presentert for 
engelskmennene under en verdensutstilling 
i London i 1850. En fransk messingkvintett 
gjennomførte en mengde konserter i 
løpet av denne perioden og fikk på denne 
måten vist frem instrumentene til en masse 
mennesker. En del korpsmedlemmer over-
hørte konsertene og gikk til innkjøp av 
instrumentene. Det var et korps sammen-

satt av bare slike instrumenter som i 
1852 gikk til topps i ”British Open”, en 
konkurranse for brassband som siden har 
vært arrangert hvert år, også under verdens-
krigen. Dette resultatet gav en del andre 
korps, som på den tiden hadde besetninger 
noe tilfeldig sammensatt alt etter hva som 
fantes i nærheten, ideen til å gjøre som 
vinnerne, satse på ren messingbesetning.

Besetningen har i løpet av årene utviklet 
seg mot en standard som brukes i England 
og som også er standard ved utgivelser fra 
forleggerne.

Den engelske standarden er:
1 Soprano cornet (ess kornett)
4 Solo cornets (b-kornetter)
1 Repiano cornet (b-kornett)
2 2nd cornets (b-kornett)
2 3rd cornets (b-kornetter)
l Flugelhorn (b-flygelhorn)
l Solohorn (althorn i ess)
l lst horn (althorn i ess)
l 2nd horn (althorn i ess)
l lst baritone (tenorhorn i b notert i G-nøkkel)
l 2nd baritone (tenorhorn i b notert i G-nøkkel)
l Solo trombone (trombone i b notert i G-nøkkel)
l 2nd trombone (trombone i b notert i G-nøkkel)
1 Basstrombone (trombone i c notert i F-nøkkel)
2 Euphoniums (barytoner i b notert i G-nøkkel)
2 Eb basses (ess-tuba notert i G-nøkkel)
2 Bb basses (b-tuba notert i G-nøkkel)
2 Percussion (slagverkere)

Dette gir en engelsk standard på i alt 
27 musikere. Konkurransereglement i 
Storbritannia tillater faktisk ikke britiske 
korps å stille med flere enn 25 blåsere 
på scenen under konkurransen, i tillegg 
kan de ha med det antall slagverkere som 
musikken krever. Det er imidlertid viktig her 
å understreke at slike regler finnes ikke i 
Norge og at det i Norge har utviklet seg en 
egen standard på antall medlemmer.

Den norske standarden er at det ikke er 
noen standard, men at det enkelte korps 
selv ut fra ønsker om klang, balanse og 
volum setter sammen sitt korps. Det er ikke 
uvanlig i norske brassband at størrelsen er 
på nærmere 35 musikere. Mest vanlig er det 
å bruke 5 solo kornetter - 2 repianokornetter 
- 3 tredjekornetter - 4 althorn - 3 tenor- 
tromboner - 3 essbasser og 3 på slagverk 
+ standard på de resterende stemmene.
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Variasjonene innen besetningene er imidler-
tid så store at det ikke går å definere en 
norsk standard.

Konkurranser har vært et veldig viktig element 
i utviklingen av brassbandtradisjonen. 

I Storbritannia er store deler av aktiviteten 
bygget opp rundt konkurranser, og disse 
har helt klart vært med på å heve korpsene 
opp på det teknisk meget høye nivået de 
i dag befinner seg på. Også i Norge har 
konkurransene vært et viktig element i den 
enorme nivåhevingen som har funnet sted 
siden slutten av syttitallet. Det første norske 
mesterskapet for brassband ble avviklet i 
1979, og selv om det før denne tiden fantes 
norske brassband som arbeidet seriøst med 
denne besetningen og repertoaret, var det 
nok ikke før på denne tiden at brassband- 
bevegelsen skikkelig skjøt fart i Norge.

Personer som Tom Brevik og Kjell Larsen 
var sentrale i denne utviklingen, ved å 

bygge opp korps som fort fikk en 
internasjonal høy standard, samtidig som 
de skapte miljøer rundt seg som bidro til at 
flere dirigenter og korps raskt hevet nivået 
på musikkutøvelsen.

Det er nok også riktig å påpeke at 
brassbandbevegelsen i Norge har vært 
veldig åpne for innspill og påvirkning fra 
engelske brassbandkapasiteter. Bruken 
av engelske gjestedirigenter har helt klart 
tilført både korps og dirigenter en mengde 
impulser og kunnskap som nok ville tatt 
korpsene atskillige år selv å finne frem 
til. Men spørsmålet nå er hvordan skal 
norske brassband fortsette denne nivå-
messige utviklingen, eller i det minste bli 
på det nivået som korpsene er kommet 
til? Korpsene, og da spesielt de aller 
fremste, må ta ansvar for utvikling av nye 
norske dirigenter som holder det nivået 
som skal til for å drive korpsene videre. 
For å få dette til må korpsene være villige 
til å bruke både tid og penger i utviklings-

Den norske standardbesetningen er at det ikke er noen standard, men at det enkelte korps setter sammen etter ønske.   
Foto: Anne Fadnes Færestrand 
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En enkel definisjon av janitsjarkorps er et korps med både messinginstrumenter, treblåserinstrumenter og slagverk.

Foto: Stein Skorpsholm
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arbeidet og de må ikke minst gi disse diri-
gentene en anledning til å arbeide med pro-
sjekt med korpset. Erfaringene som diri-
gentene kan få med gode korps er av aller 
største viktighet for deres videre utvikling. 
Og dirigenter som er i positiv utvikling er 
hva norske korps trenger aller mest i dag.

Besetningsproblematikken i norske 
janitsjarkorps
av Johannes Mangersnes

Janitsjarkorps - hva er det?
En enkel og ”folkelig” definisjon vil si et 
korps med både messinginstrumenter, 
treblåseinstrumenter og slagverk. Stør-
relsen på korpset sies det vanligvis ingenting 
om. Besetning blir heller ikke kommentert. 
Et korps med tre klarinetter, en fløyte og 25 
messingblåsere er etter norsk definisjon et 
janitsjarkorps.

Tallet på janitsjarkorps har gått ned de 
siste årene mens antall brassband øker. 
Mange hevder at dette skjer fordi det blir 
utilfredstillende å ikke ha full besetning i 
lengden. Hva menes så med full besetning? 
Full besetning i forhold til hva? I forhold til det 
tidligere Norges Nasjonale Ungdomskorps 
(NNUK) med sine 90 musikanter, eller i 
forhold til den musikken som spilles?

Når man spør folk som spiller i disse 
korpsene, er det få som har en klar definisjon 
av hva ”full besetning” betyr for dem. Man 
snakker om å ha en god besetning selv 
om instrumentfordelingen er ”skjev”. Er en 
”skjev” besetning en god besetning?

Stor besetning, dvs. mange musikanter, defi-
neres f.eks. som en god besetning. Hva er 
det som gjør at besetningen i janitsjar-
korpsene ofte er så mangelfull og tilfeldig? 
Mangler korpsene et ideal? Er en balansert 
besetning mindre viktig?

Instrumentfordelingen er avhengig av hva 
medlemmene ønsker å spille. Hva er det som 

gjør at et korps kan sitte og spille med 14 
tromboner? Grunnen er enkel; i norske 
amatørkorps har alle som ønsket fatt være 
med. ”Ingen på reservebenken” er vårt 
motto. Dette har vært bevegelsens styrke 
gjennom alle år. Besetning har ikke vært et 
aktuelt tema mer enn de siste tyve årene. 
Musikken som ble spilt før i tiden kunne 
framføres med en besetning ned mot 20 
personer. Instrumenteringen var annerledes, 
om besetningen var ”skjev” ble likevel alle 
stemmene dekket. Korpsenes instrument-
park regulerte også besetningen til en 
viss grad. I dag er det mange flere som 
sitter med private instrument. Dette er et 
forhold som også kan slå uheldig ut for et 
korps besetning, (jfr. de 14 tromboner). Få 
korps spiller i dag fra dette repertoaret. I 
stedet er det nå utelukkende arrangement 
og komposisjoner med helt andre krav 
til besetning som benyttes, eller som 
er å få kjøpt på markedet. Musikk som 
har utgangspunkt i andre ideal både når 
det gjelder instrument og størrelse på 
besetning. Bevegelsen har tatt opp i seg 
utviklingstrekk og strømninger fra andre 
kontinenter og miljøer uten å endre på sitt 
eget driftsmønster når det gjelder besetning 
og regulering av instrumentfordelingen.

Når idealet ligger så langt borte fra det som 
er gjennomførbart etter norske forhold vil 
det etter en tid naturlig oppstå frustrasjoner. 
Også korpsbevegelsen må tilpasse seg den 
virkelighet man lever i. For det første må 
korpsene være mer bevisste med hensyn 
til å bygge opp en balansert besetning. 
Her har dirigenten et klart ansvar når det 
gjelder styring. Alle medlemmene kan ikke 
få spille det instrumentet de ønsker. Slike 
forhold vil ødelegge korpset som ensemble 
og forringe det musikalske utbyttet hvert 
medlem får. Det går godt an å bytte 
instrument. I brassband er dette helt vanlig. 
Disse korpsene har innsett nødvendigheten 
av å ha alle stemmene dekket til enhver 
tid. Janitsjarkorpsene må begynne å tenke 
og ikke minst handle på samme måte. En 
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sterkere regulering betyr ikke at man går bort 
fra mottoet ”ingen på reservebenken”, tvert 
imot. Dette er tiltak som må gjennomføres 
for at den enkeltes trivsel skal øke.

Hvilken besetning skal man så velge? 
Dette må først og fremst stå i forhold til 
den musikken man ønsker å spille. Det er 
partituret og komposisjonen som setter 
krav til besetning og instrumentfordeling. 
Om idealet er et 80 manns blåseorkester, 
eller om det er på 35 personer vil være 
avhengig av forutsetningene for det enkelte 
korps. Det som må være det viktigste er 
at man behøver ikke være 80 for å lykkes 
musikalsk. 

Dessverre har man, også fra sentralt 
hold, vært med på å skape holdninger 
der ”størst er best” i gjennom flere tiår. 
Besetningsmodeller som det tidligere Norges 
Nasjonale Ungdomkorps og flere kretskorps 
ble satt sammen etter, hadde utgangspunkt 
i amerikanske universitetskorps der det bare 
på et universitet kunne være flere tusen 
musikkstudenter. Korpsbevegelsen i Norge 
har alltid vært nært knyttet til lokalsamfunn, 
skolekretser og små bygdesamfunn.

I dag er det heldigvis holdninger blant en 
del ledende dirigenter som går i en annen 
retning når det gjelder besetningsideal. 
Skal janitsjarbevegelsen bestå må man 
finne andre besetningsmodeller enn de 
som har vært rådende de siste tyve år. 
Dette gjelder først og fremst størrelsen på 
korpset. Når det gjelder instrumentfordeling 
bør korpsene i større grad bruke repertoaret 
som utgangspunkt. Moderne komposisjoner 
og arrangement forutsetter f. eks. instrument 
som obo og fagott for at de i det hele tatt 
kan fremføres. Korpsene har i mange år 
følt dette problemet på kroppen uten å ville 
gjøre noe med det. Som dirigent er det viktig 
at du er med og skaper holdninger til disse 
tingene. Samtidig må dirigenten være en 
pådriver for å få satt i gang tiltak for å bygge 
opp en balansert besetning som ivaretar de 
krav dagens repertoar stiller.

Dersom musikanttilgang og instrumentfor-
deling tilsier det, bør dirigenten og korpset 
vurdere om man skal legge om fra janitsjar-
korps til brassband. Et janitsjarkorps på 25 
musikanter med fem treblåsere og resten 
messinginstrumenter som spiller tradisjonell 
janitsjarlitteratur, ville fungert bedre som brass-
band med et annet repertoar som utgangs-
punkt. Korps med en så ubalansert beset-
ning vil ikke være i stand til å gi medlemmene 
en fullverdig musikalsk opplevelse, da man er 
ute av stand til å ivareta intensjonene i de 
komposisjonene som brukes. Et brassband 
med stor pågang av musikanter og aspiranter 
bør vurdere om de ikke skal gi tilbud på flere 
instrumenter og f. eks legge om til janitsjar-
besetning. Dirigenten bør bidra til å etablere en 
mer sunn og åpen holdning til de ulike korps-
typenes fordeler og ulemper. I dag består 
bevegelsen av altfor mange fundamentalister, 
som bare ser en ting som det ”rette”!!.

Amerikansk besetning - et problem for 
norske korps?
av Jan Eriksen
På 1960-tallet og særlig 1970-tallet 
opplevde vi nærmest et knefall for britisk-

”Ingen på reservebenken” er norske korps sitt motto.   
Foto: Tone Sæle
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amerikansk korpsbesetning i Norge. 
Musikkforlagene importerte amerikansk 
musikk i store mengder, og vi opplevde at 
norsk musikk kom mer og mer i ei bakevje. 
Man skulle nesten tro at blåseorkesteret var 
oppfunnet i USA eller England.

Amerikansk besetning fordrer piccolofløyte 
og minst 4 vanlige fløyter, obo (helst 2), 
alt- og bassklarinett, kontrabassklarinett, 
fagott (helst 2), minst to altsaxofoner, tenor-
saxofon og barytonsaxofon. På messing-
sida er det kornetter/trompeter, minst 4 horn, 
4 tromboner, euphonium samt 4-5 basser 
som spiller samme stemme og til slutt 
en etter hvert utrolig masse forskjellige 
slagverksinstrumenter av alle slag. Euphonium-
stemmen er ofte redusert til en dobling av 
basstemmen. Kontrapunktstemmer og utfyl-
lende harmonier er lagt til de forskjellige tre-
blåserstemmene, helst de i det dype regi-
steret. Har man et korps på fra 60 -100 
medlemmer og samtidig har denne instru-
mentparken til disposisjon, er dette på mange 
måter et fint ensemble med rike klangfarger.

Som mange forhåpentlig vet, hadde vi 
korps i Norge lenge før invasjonen av 
den amerikanske kulturen. Den norske 
besetningen utviklet seg fra militærmusikken 
og besto av følgende instrumenter: 1 piccolo/
fløyte, ess og b-klarinett, til sammen var 
det nok med 8-10 musikere på hele 
treblåsesida. Videre var det ess-kornett 
og b-kornetter (to-stemt), samt trompeter 
og 2 eller 4 horn. 3 tenorhornstemmer, 
euphonium eller baryton, 3 tromboner (ad 
lib) ,ess-bass og b-bass og til slutt 2 til 
3 slagverksstemmer. Denne besetningen 
fordrer langt færre utøvere, fra 25 musikere 
og oppover. Alle mellomstemmer blir dekket 
på en langt bedre måte med tenorhorn 
og euphonium som egen kvartett, mer 
passende enn saxofoner som i amerikansk 
besetning. Dessuten er tenorhorn og 
euphonium mer egal der treblåserne ikke 
er i stort antall og musikken ytes derfor 
full rettferdighet. Denne type besetning 

publiseres fortsatt ute i Europa (Tyskland, 
Tsjekkoslovakia, Østerrike, Russland m.fl.) 
besetningen ble også publisert i Norge til 
langt innpå 1970-tallet. Jeg kan ikke med min 
beste vilje forstå hvorfor man sluttet med 
dette og ropte halleluja for alt som var 
amerikansk. Dette vil løst problemer for de 
mange korps ute i distriktene, fjernt fra 
konservatorier og høgskoler. Musikken klinger 
vel så bra med 30 som med 100 musikere. 
I tillegg er det langt lettere å få tak i gode 
utøvere på tenorhorn og andre messing-
instrumenter, enn de langt mer spesialiserte 
treblåserinstrumentene. Repertoarmessig 
er det heller ikke problemer av stor art da 
mesteparten av den norske musikken (den 
beste i original og i arrangement) var 
opprinnelig for en slik besetning. Det er 
bare å skaffe seg nytt materiale fra de land 
som fortsatt publiserer i denne besetningen. 
Det er masse fin musikk som venter, langt 
mer fornøyelig både å spille og ikke minst 
høre på enn dette amerikanske som velter 
utover markedet her i landet. Dagens skole-
korpsmusikanter er mer vant med James 
Swearingen enn Oscar Borg (eller Guttene 
kommer for den saks skyld).

Konklusjonen er at man gjerne kan holde på 
amerikansk besetning dersom mulighetene 
er tilstede, hvis ikke er det ganske strevsomt 

Korps med ubalansert besetning vil ikke være i stand til å gi 
medlemmene en fullverdig musikalsk opplevelse.   
Foto: Tone Sæle
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å spille denne musikken der halvparten av 
stemmene blir liggende igjen og som ikke 
deles ut eller spilles. Hvilken rettferdighet er 
dette ovenfor komponisten? Da er det selv-
følgelig langt bedre å gå litt bakover og la 
alle stemmene få være med, samtidig som 
man slipper intonasjonsproblemer i saxofon-
gruppa, som for mange dirigenter ikke akku-
rat er himmelrike på jorda. Dessuten tør jeg 
påstå at den opprinnelige norske besetning 
klinger bedre og mer homogent i de aller 
fleste korps som må slite med få musikere. 
Dette har ingenting med konservatisme å 
gjøre, men rett og slett få norske amatør-
korps til å klinge bedre med enkle midler.

Korpsbesetninger
av Odd Terje Lysebo
Enhver sammensetning av musikkinstrumenter 
kan spille sammen, 10 piccolo-fløyter, en 
tuba og en tamburin kan spille hva som helst. 
Men problemet er, hvordan vil dette klinge, 
og hvordan er det å skaffe komposisjoner 
og arrangementer for denne besetningen. 
Her er vi ved besetningens hovedpunkter: 
klangideal og tilgang på noter. Dette er de 
to viktigste elementene for å avgjøre et 
ensembles sammensetning.

Mange land har de siste 150 årene utviklet 
en tradisjon på korpsets klangideal. F.eks. 
Frankrike har sin tradisjon med mange 
klarinetter, saxofoner og flygelhorn. Tyskland 
har sin tradisjon med få treblåsere, mange 
trompeter, tenorhorn og ingen saxofoner. 
England har sin, Spania med sine gigant-
korps som har både cello og kontrabasser, 
det eneste som mangler på et symfoni-
orkester er fiolin og bratsj og USA har sin 
besetning som best kan betegnes som en 
blanding av fransk og engelsk besetning.

Hvert av disse landene har sitt klangideal, 
slik de ønsker at korpset skal klinge. Selvsagt 
har de profesjonelle korpsene vært retnings-
givende for utviklingen og for disse kan man 
enkelt sette x antall musikere på hvert instru-
ment og hver stemme, fordi alle musikerne 

i utgangspunktet er like flinke. I alle disse 
landene har selvsagt også amatørbevegelsen 
vært toneangivende i korpsutviklingen. Men 
for amatørkorpsene er ikke sammenset-
ningen av instrumentene like enkel. F. eks 
klinger 6 dyktige klarinettister bedre enn 12 
dårlige. Naturlig nok har musikernes ferdig-
heter også innvirkning på besetningen. For 
amatørkorps kan man ikke alltid gi fast antall 
på en enkelt instrumentgruppe.

Alle de her nevnte landene er folkerike land 
med mange korps. Komponister og arran-
gører har skrevet musikk for disse sammen-
setningene og forlagene har utgitt musikken. 
Komponistene forventer seg et antall 
musikere på de forskjellige instrumentene 
og utnytter sammensetningen for å få fram 
spennende klangfarger. En komposisjon eller 
arrangement for et fransk korps vil klinge 
dårlig med tysk besetning og motsatt.

Norge er et lite land, vi har stor korps-
aktivitet, men det har vært vanskelig å 
utvikle internasjonalt særpreg på våre 
korpsbesetninger. Noen har forsøkt å 
ta inn igjen Eb-kornett og tenorhorn i 
besetningen, men det har kun blitt sett 
på som en kuriositet. Spørsmålet er også 
om vi ønsker eller har anledning til å ha et 
nasjonalt preg på vår besetning. Hva skal 
vi da spille? Er forlagene villige til å utgi 
musikk kun for det norske marked, musikk 
som ikke vil blir spilt noe annet sted i verden. 
Og hva med de norske korpsene? Skal ikke 
de kunne framføre musikk av internasjonale 
komponister fra andre deler av verden, uten 
å måtte omarbeide dem til norske korps?

I vårt land har den amerikanske besetnings-
modellen være mønsteret for mange de 
siste 20-30 årene. Fordelen med den ameri-
kanske besetningen og utgivelsene, er at 
de er mulige å få til å klinge brukbart selv om 
man ikke har den nøyaktighet besetnings-
modellen. Dette er mye vanskeligere med 
franske og nyere engelske utgaver. Mange 
amerikanske arrangører og komponister vet 
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at amerikanske korps, spesielt jr. high school 
og high school band ikke har en rendyrket 
besetning, at besetningen er et problem for 
disse korpsene. For å få solgt mest mulig, 
skriver de da slik at musikken klinger greit 
med litt annerledes besetning. Dette har 
sine fordeler, ikke minst for norske korps 
som kanskje har besetningsproblemer. Men 
er det med på utvikle korpsmusikken? Blir 
ikke tingene satt på hodet? Man aksepterer 
at korpsene har merkelige besetninger, og 
forlag, komponister og arrangører retter 
seg etter dette. Paul Yoder, den kjente 
amerikanske komponisten og arrangøren, 
uttalte at hans filosofi som korpsarrangør 
og komponist var å hjelpe korpsene til ”å 
klinge bedre enn de egentlig er”.

Internasjonaliseringen farer over oss på 
alle fronter. Også i korpsmusikken forsøker 
man å internasjonalisere, prøver å enes om 
besetningsmodeller, slik at korpsmusikk- 
komposisjonene kan framføres på tvers 
av landegrensene, men det er et vanskelig 
og tidkrevende arbeid. Nasjonalismen 
sitter langt inne. Ingen vil gi slipp på sin 
besetningsmodell, sitt klangideal som 

har blitt utviklet over mange år. Innenfor 
symfoniorkesteret er dette overhodet 
ikke diskutert. Symfoniorkesteret har en 
internasjonal standardisert besetning. 
Russiske, amerikanske, franske, tyske, 
engelske osv. har alle samme besetnings-
modell. Oslo Filharmoniske har slett ikke 
noen norsk besetning, er det noen som 
ønsker at de skal ha det? Så kunne de 
spille Mahlers 3. symfoni arrangert for norsk 
symfoniorkesterbesetning.

Enkelte instrument er mer lydsvake enn 
andre, disse må det naturlig nok være flere av 
for å kunne oppnå god balanse. Basstonene 
er fundamentet i all musikk og ethvert korps 
må ha tilstrekkelig bassinstrumenter som 
f. eks. tuba, bassklarinett osv. Hvis ikke 
så mangler vesentlige farger i korpset. Dette 
er ikke spesialinstrumenter, men naturlige 
instrumenter i et hvert korps. Samme for-
holdet gjelder for slagverket, xylofon, vibra-
fon, rørklokker osv. er viktige slagverk-
instrumenter. En kunstner kan lage et bilde 
i sort og hvitt, og vi kan spise pizza uten 
krydder. Vi kan også få 10 piccolofløyter, en 
tuba og en tamburin til å klinge.

Hovedelementene for å avgjøre en besetningssammensetning, er klangideal og tilgang på noter.   Foto: Håvard Kroka
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Konkurranser er i dag en aktivitet svært få 
dirigenter har mulighet å forholde seg 
passive til. Konkurransene er blitt en natur-
lig del av hverdagen for majoriteten av 
norske korps. Meningene om konkurranser 
er likevel delte, fra dem som er totalt 
motstandere mot å måle musikalske 
prestasjoner opp mot hverandre, til dem 
som har konkurransene som det eneste 
mål for aktivitetene gjennom en hel sesong.

Det er imidlertid mange som deltar med sine 
korps i konkurranser med en velfundert grunn 
for å gjøre dette. De positive elementene 
et korps kan trekke ut av en konkurranse-
deltagelse oppveier og overgår etter mitt syn 
de negative tingene. Konkurransene kan 
være et godt hjelpemiddel for å bygge opp et 
korps på flere plan. Norges Musikkorps 
Forbund har utarbeidet et konkurranse-
reglement som på en fin måte definerer 
formålet med konkurransedeltagelse.

Reglement for konkurranser
Dette reglementet kan fås i særtrykk 
fra NMF og det inneholder ellers det 
generelle konkurransereglementet for NM-
konkurransene. Dette reglementet bør 
være obligatorisk for alle korps, da dette 
også blir brukt som standard for en rekke 
krets- og lokale konkurranser.

For å gå litt tilbake til de NMF-definerte formål 
for konkurranser: Vi som dirigenter har som 
regel ingen problemer med å forstå eller å 
innse at det er dette konkurransene egentlig 

handler om. Det som ofte er problemet er 
å overbevise medlemmene, eller aller helst 
skeptiske foreldre, om hvordan konkurranser 
kan brukes for å nå de målene korpset set-
ter seg. På dette området har dirigenten et 
informasjonsansvar både overfor foreldre 
og musikanter. Det er viktig at en bygger 
opp riktige holdninger ved å belyse både de 
positive og negative konsekvensene av å 
konkurrere i musikk. Dette kan ofte være vel 
så vanskelig som å skape engasjement og 
få korpset til å satse på denne aktiviteten.

Svært få vil vel bestride konkurransenes 
betydning når det gjelder den nivåheving 
en stor del av norske korps har hatt de 
siste 25 årene. Den utviklingen som har 
vært blant i for eksempel brassbandene 
siden den første konkurransen i 1979 er 
nærmest utrolig. De beste korpsene har i 
forhold til en europeisk standard hevet seg 
fra et middels andredivisjonsnivå til et nivå 
på linje med de aller fremste korpsene i 
Europa. Eikanger-Bjørsvik Musikklag ble 
i 1989 det første ikke-engelsk korps til å 
erobre Europamesterskapet for brassband.

Nivåhevingen blant toppkorpsene er ikke 
enestående. Det er enda tydeligere å se 
denne utviklingen hvis vi beveger oss ned-
over i divisjonene. I det første NM for brass-
band, var det to divisjoner, og nivået blant 
de dårligst plasserte i andredivisjon var nok 
ikke all verden. I dag er NM nivådelt i fem 
divisjoner og korps i den laveste divisjonen 
holder minst det nivået som gjennomsnittet 

Konkurranser
av Morten E. Hansen
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Også blant skolekorpsene våre er standarden et resultat av bevisst arbeid, der konkurranser har vært et viktig og effektivt 
middel.   Foto: Anne Fadnes Færestrand



36

Korpsdirigenten 1

37

Korpsdirigenten 1

i andre divisjon de første årene. Kvalitets-
hevingen er udiskutabel og svært få om noen 
bestrider konkurransens betydning for dette.

Også blant en del av våre skolekorps er 
standarden et resultat av bevisst arbeid, 
der konkurranser har vært en viktig del og 
et effektivt middel for å få korpsmedlem-
mene til å trekke sammen mot et felles mål. 
En samtale med musikanter fra disse korp-
sene vil avsløre at et høyt aktivitetsnivået 
og felles mål har også sveiset medlemmene 
sammen og fått fram vennskap som har 
vart langt utover skolekorpset.

Mange av disse korpsene har nærmest 
blitt en kameratgjeng med sosialt samvær 
i tillegg til øvelsene. Miljøet i et korps med 
et stort aktivitetsnivå viser seg som oftest 
å være bedre enn et korps uten klare 
målsettinger og tilfeldige prioriteringer. 
Musikantene kommer nærmere innpå 
hverandre og opplever et fellesskap 

gjennom intenst arbeid. Mange har hevdet 
det motsatte, men ser en på hvilke korps 
som fungerer best i dag er tendensen klar.

Mange hevder at konkurranseaktiviteten 
har ført korpsene fra hverandre. Sosialt og 
musikalsk samvær som har kjennetegnet 
norsk korpsbevegelse har blitt delvis borte. 
Det er behov for mer kontakt korpsene i 
mellom like mye som før.

Bare det å lytte på hverandre når en spiller 
blir altfor ofte ikke gjort. Mange korps og 
dets medlemmer forsvinner fra konsert-
salen og dets umiddelbare nærhet i det 
øyeblikket man selv er ferdig å spille. Når 
man er inne for å høre blir det dessuten 
oftest bare lyttet etter feil hos de andre 
korpsene.

Å motivere til å oppleve hva andre gjør, er 
en hovedoppgave for dirigenten; særlig i 
konkurransesammenheng.

Enkelte konkurranser har hatt arrangement etter konkurransen med sosialt samvær.   Foto: Anne Fadnes Færestrand
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Samtidig kan det gjøres en del fra 
konkurransearrangørene for å aktivisere 
deltagere som er ferdig med å spille. Hva 
med å sette opp en egen pris til det korpset 
som får flest stemmer fra konkurransens 
musikanter?

Enkelte konkurranser har imidlertid hatt 
arrangement i etterkant av konkurransen, 
med dans/disco og sosialt samvær. 
Mange har her også knyttet kontakter med 
mennesker fra andre korps og andre deler 
av landet, som siden har ført til vennskap. 
Slike arrangement har vært vanlige etter 
NM-konkurransene for både skole- og 
amatørkorps.

Som det går fram er synspunktene mine 
preget av å ha vokst opp i brassband-
bevegelsen og i hovedsak deltatt i 
konkurranser med disse korpsene. Det er 
blant disse korpsene konkurransene har 
blitt mest brukt. Men i dag er det en klar 
tendens at også janitsjarkorpsene ser på 
mulighetene som konkurransene gir til å 
inspirere medlemmene og samtidig definere 
mål for aktivitetene.

Brassbandene har ellers i mange år 
hatt en stor del konkurranser med 
andre elementer enn de tradisjonelle 
konkurransene med plikt- og selvvalgt 
nummer. Først ute var den store konkur-
ransen Siddis Brass i Stavanger. Siden har 
det oppstått lignende arrangement, basert 
på denne konkurranseformen, en såkalt 
programkonkurranse, hvor korpsene selv 
bestemmer hva de vil spille innenfor en 
tidsramme gitt av arrangøren. Korpset blir 
bedømt for den musikalske utførelsen og 
for programmets sammensetning. Dette er 
en konkurranseform som også brer om seg 
i janitsjarmiljøet.

Selve konkurransekonseptet brer om seg 
og det er i dag et stort mangfold i kon-
kurransetilbudene. Lokale arrangement 
dukker opp i stadig flere former og med et 

stadig mer variert innhold. Det er i dag kun 
arrangørenes fantasi og korpsene vilje til å 
gjøre nye og uvante ting som setter grenser 
for aktivitetene.

I enkelte kretser er all konkurranseaktivitet 
styrt fra kretskontoret. Fordelene med dette 
er at kvaliteten på arrangementet, lokaliteter, 
dommere etc. blir godt ivaretatt. Ulempene 
er at de enkelte korpsene ikke selv tar initiativ 
for å skape aktivitetstilbud og mangfoldet 
blir borte. En kombinasjon der kretsen tar 
seg av de store arrangementene, mens 
andre arrangører bidrar til et mangfold er 
nok det beste. NMF sier ikke noe om hvem 
som kan arrangere konkurranser, bare noe 
om hvordan dette bør gjøres.
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Granbakken skolekorps
- en modell for organisering av 
musikkfaglige aktiviteter
av Morten E. Hansen

Innledning
Granbakkmodellen er utarbeidet for å 
hjelpe korpsdirigentene i gang med egen 
planlegging.

Den må leses som et forslag til hvordan 
aktivitetene kan organiseres, og ikke som en 
fasit på hvordan korps skal organiseres. Ta 
utgangspunkt i eksemplene og tilrettelegg 
for eget bruk. Er det punkter du synes er 
unødvendige, dropp dem, og er det ting du 
savner, legg dem til.

Det som er viktig er at vi som korps-
dirigenter har en plan for arbeidet og 
utviklingen av korpset vårt. I tillegg til 
nytten dette har for oss selv, vil også 
eventuelle samarbeidspartnere forvente 
en mer bevisst holdning til planarbeid og 
til fagplaner for arbeidet, enn det som har 
vært tilfelle frem til i dag.

Parallelt med arbeidet med å utvikle en 
musikkfaglig handlingsplan for korpset, bør 
det også utarbeides lignende planer for 
korpsets økonomi, for rekrutteringen, for 
administrative aktiviteter, og for korpsets 
sosiale miljø. I denne sammenhengen 
er det imidlertid bare den musikkfaglige 
aktiviteten som presenteres.

Granbakken skolekorps er ikke et reelt 
korps, og det er heller ikke de andre navn 
eller steder som er nevnt i planen. Skulle 
det være kjente trekk i planene, er dette 
et rent tilfeldig og ikke tilsiktet. Se planene 

som eksempler og ikke heng deg opp i at 
f.eks. repertoaret korpset har satt opp ikke 
er helstøpt for de konsertene som ligger 
først på planen.
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Parallelt med å utvikle en musikkfaglig handlingsplan, bør det utarbeides lignende planer for økonomi, rekruttering, 
administrasjon og korpsets sosiale miljø.   Foto: Tone Sæle
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Granbakken skolekorps
Granbakken skole er en 1-6 skole med to 
paralleller på hvert klassetrinn og ca. 220 
elever. Den er en av to barneskoler i bygda 
Granbakken som er kommunesenteret i Furu-
flaten kommune. Kommunen har ca. 12.000 
innbyggere med ca. 7.000 i Granbakken.

Kommunenes musikkmiljø er bra med fire 
skolekorps, to amatørkorps og flere kor. I tillegg 
er det et aktivt trekkspillmiljø i kommunen.

Kulturskolen er godt etablert med ca. 340 
elever og med en stabil lærerstab. Grunn-
skolen har et godt samarbeid med musikk-
kulturskolen som gjør at deler av kultur-
skolens undervisning kan skje i skoletiden.

Kulturskolen selger også timer til korpsene 
til dirigent og instrumentallærere slik at 
lærerne får stabile og store stillinger med 
variert innhold.

Granbakken skolekorps ble stiftet i 1967.
Korpset har i dag janitsjarbesetning med en 
medlemsmasse på ca. 50 i hovedkorpset 
og med ca. 25 aspiranter på forskjellige 
nivåer.

Korpset har godt samarbeid med både 
grunnskole og kulturskole. Korpset kjøper 
timer til både dirigent og lærere fra 
kulturskolen, samtidig som det foregår 
en dialog med Granbakken skole om 
opplæring på korpsinstrumenter som en 
del av den fremtidige heldagskolen.

Den musikalske målsettingen for korpset 
er å etablere et nivå som tilsvarer et solid 
2. divisjon standardkorps. Samtidig er det 
viktig for korpset å gi hvert enkelt medlem 
en opplæring som stimulerer musikantens 
vilje til instrumental utvikling.

Det er også viktig for korpset å styrke 
de sosiale bånd man knytter gjennom et 
korps. Skolekorps har et unikt tilbud til sine 
medlemmer når det gjelder sosial kontakt 

med andre ungdommer på andre alderstrinn 
enn det man selv representerer. Det at en 
18-åring gjør noe sammen med en på 11 er 
noe man ikke finner i andre sammenhenger. 
Dette har korpset tatt konsekvensen av ved 
å utarbeide en egen del i handlingsplanen 
for den sosiale aktiviteten. Videre er det 
utarbeidet egne deler for det administrative 
arbeidet, rekrutteringen til korpset og 
for den økonomiske utviklingen. Korpset 
har også en plan for den musikkfaglige 
aktiviteten og den blir presenteret på de 
neste sidene.



40

Korpsdirigenten 1

41

Korpsdirigenten 1

GRANBAKKEN SKOLEKORPS 
MUSIKKFAGLIG HANDLINGSPLAN

Musikkfaglig 

Handlingsplan

2001 - 2004

Dette er tenkt som forside på dokumentdelen, musikkfaglig handlingsplan.

Den har øverst korpsets navn som går igjen på alle sidene i denne handlingsplanen. 
De enkelte delene vil markeres med en undertekst med hvilken del i planen man 
befi nner seg i.

Denne planen tar for seg tidsrommet 2001 -2004.
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Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

INNLEDNING
Granbakken skolekorps har siden starten i -67 hatt som mål å gi sine medlemmer et trygt 
miljø, sosialt felleskap og muligheten til å lære det å spille et instrument.

I den perioden korpset nå går inn i, vil kvaliteten på vårt tilbud være en viktig grunn for å velge 
korps som hobby.

For å kunne konkurrere med alle andre fritidstilbud og samt internett og ”kanalslalåm” på TV, 
må vårt tilbud være seriøst, strukturert og målrettet.

Kan vi tilby våre medlemmer et godt undervisningstilbud har vi kommet et langt steg mot 
dette målet.

Vårt samarbeid med kulturskolen og aktiv kursvirksomhet fra våre medlemmer samt å bruke 
de emnehefter og gradsystemene som er utviklet i Norges Musikkorps Forbund burde gi 
korpset den faglige plattform det behøver i denne perioden.

Som vi alle vet, kan ingen planer forutsi og forberede alle ting som oppstår i løpet av en tre års 
periode. Men korpset er nå bedre forberedt til å møte fremtiden en noen gang tidligere.

Vi ser frem til gode og musikalsk utviklende år for Granbakken Skolekorps. 

Granbakken 15.03.2001

Bjørn Bjerke 
Dirigent

Dirigenten er musikkfaglig ansvarlig og har derfor ansvar for i samarbeid med lærere, 
musikanter og styret, å utarbeide de planene som behøves for det musikkfaglige 
arbeidet.

Som en innledning på den musikkfaglige delen av korpsets handlingsplan er det derfor 
naturlig at dirigent utdyper litt om hva som er målsetting og fi losofi  bak arbeidet i korpset.
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Dette viser på en enkel måte hva den enkelte musikant kan forvente av opplæring, 
samspill og kurstilbud fra det øyeblikket man begynner som aspirant til og med 
overgangen til amatørkorps. Første kolonne viser alder på medlemmet. Så følger 
en oversikt over opplæringen av instrumentalferdighetene. Videre er det en oversikt 
over samspillaktivitetene. Overgangen til spill i amatørkorps er stiplet, da noen av 
medlemmene spiller i begge korpsene i en periode. I denne fasen er det forpliktelsene 
til skolekorpset som teller mest.

Kolonne tre viser at Granbakken arbeider aktivt med ensemblespill, noe deres dirigent 
mener styrker hver enkelt medlem som instrumentalist og individualist. Til slutt er det 
antydet kursvirksomhet som kan være aktuell for korpsmedlemmene.

Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan
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Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

Dette er en meget viktig side da den viser de områdene både den enkelte musikant og 
korpset skal arbeide med i perioden. Dette skal danne grunnlag for all opplæring som skjer 
i korpset de nærmeste årene. Det vises til fagplaner, det defi neres mål for undervisningen 
samtidig som det vises til en metode for å nærme seg målet. Sentralt i dette opplegget står 
emneheftene som er utarbeidet av Norges Musikkorps Forbund.

De går igjen i fagplanen til alle utviklingsområdene. Disse omhandler musikkpedagogisk 
planlegging, metodisk og pedagogisk veileding, instrument- og litteraturveiledning, 
kommunikasjon og ledelse.

Gradsystemet som brukes som fagplan for instrumentalopplæringen er også utarbeidet av 
NMF. Dette tar direkte for seg den enkeltes faglige utvikling gjennom å vise til en plan for 
undervisningen som styrker musikantens tekniske og teoretiske kunnskaper. Ellers mener 
korpset at det er viktig å utvikle medlemmenes interesse for andre aspekt av korpsdriften. 
Derfor avvikles også kurs i vedlikehold av instrumenter, kurs i administrasjon og ledelse, 
samt i markedsføring/PR.
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Lærerplanen L-97 gir klar beskjed om mulighetene som ligger i et samarbeid mellom 
skolen og kommunens frivillige musikkliv. Korpsene bør derfor utarbeide en strategi på 
hvordan samarbeidet mellom skoleverket og korpset kan bli.

Granbakken skolekorps har et godt samarbeid med kulturskolen i kommunen. De kjøper 
tjenester til dirigent og instruktører gjennom denne.

Dette er i dag mulig i en del kommuner, andre må kanskje selv være pådrivere for å få til 
en slik ordning fra sin kulturskole.  I kommuner uten kulturskole bør korpset arbeide aktivt 
mot kommunepolitikerne for å få etablert en kulturskole i kommunen.

Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

SAMARBEID
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Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

Etter en generell del med planer og oversikt som dekker hele perioden for 
handlingsplanen kommer det en arbeidsplan for den sesongen man er inne i.
Denne må lages ny for hver sesong.

Som det fremgår av forsiden inneholder denne delen oversikt og planer for en del 
underemner.

ARBEIDSPLAN

SESONGEN 01-02

BESETNING

FAGPLANER

TIMEPLANER

GRUPPEOVERSIKTER

ASPIRANTER
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På en enkel måte viser dette skjemaet korpsets besetning med hvor mange og hvor 
gamle musikanter det er på de forskjellige instrumenter.

Det er også enkelt å se hvor mange som går av for aldersgrense og på hvilke 
instrumenter opplæringen må styrkes.

Forventet påmelding av B-aspiranter bygger på erfaringer fra tidligere år ut fra 
prosentvis påmelding i forhold til elever på aktuelt klassetrinn.

Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

KORPSETS BESETNING

SESONGEN 01-02

ALDERSFORDELING (født i)

A-ASPIRANTER (f. 91) B-ASPIRANTER (f. 92) forventet påmelding

Fløyter 2 Fløyter 2
Klarinett 4 Klarinett 5
Kornett 3 Kornett 3
Bariton 2 Bariton 3
  Slagverk 2

i alt 83 84 85 86 87 88 89 90

FLØYTER: 5 1 1 1 1 1

KLARINETTER: 14 2 2 2 1 1 2 2 2

BASS-KLARINETT: l 1

SAXOFON: 4

alt 2 1 1

tenor l 1

bariton l 1

HORN: 3 1 1 1

KORNETT: 6 1 2 2 1

TROMPET: 4 1 1 1 1

TROMBONE: 4 1 1 1 1

BARITON: 3 1 1 1

TUBA: 2 1 1

SLAGVERK: 3 1 1 1

Oversikt aspiranter
sesongen 01-02
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Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

Dette er et eksempel på skjema som kan brukes av lærerne på de forskjellige 
instrumentene.

Dette bare kopieres i det antall som hver lærer behøver. Dette fylles så ut av læreren 
i sammen med eleven to ganger i året (høst og vår), for så å leveres til dirigenten, 
som dermed kan få en oversikt over den enkeltes faglige utvikling og innsats.

FAGPLAN FOR:

elev:

alder:

spilt siden:

instrument:

munnstykke:

mål for undervisningen:

undervisningsmateriell:
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Dette er eksempel på en ferdig utfylt fagplan for en elev.

Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

FAGPLAN FOR:   KORNETT – UNDERVISNING (høst -01)

elev: Trond Bjørkelien

alder: 14

spilt siden: august -98

instrument: Besson 700 sølv

munnstykke: Dennis Wick 4B

mål for undervisningen:

Trond vil gjerne i løpet av denne sesongen etablere seg på et nivå tilsvarende grad 3 
(NMF fagplan for kornett).
Samtidig ønsker Trond å jobbe med C-transponering, slik at han kan delta på en del 
samspill aktiviteter på skolen uten å skrive om notene.
Teorikunnskapene skal utvikles etter de krav som legges til grunn for grad 3.

undervisningsmateriell:

Skoler:  Arban The Complete Method
 Getchell First Book of Practical
 Concone Studies Lyrical Studies
 Clarcke Technical Studies

Soloer: Charleson Sometimes I Feel Like a Motherless Child
 Street Rondino
 Anderson Trumpeters Lullaby
 Sommerfeldt 11 Religiøse Folketoner

I tillegg kommer duetter sammen med lærer som kan kombineres med andre 
instrumentalister i korpset.
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Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

Viser korpsets timeplan i grove trekk. Nøyaktige tider for hvert medlem kommer på de 
neste sidene.

TIMEPLAN

SESONGEN 01 - 02
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Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

PLAN FOR ENKELT-/GRUPPEUNDERVISNING
SAMT KAMMERMUIKK

TREBLÅS Enkeltundervisning Kammermusikk
  
Fløyte                                                         
Berit Tors 17.30-18.00 (Brit) Fløytegruppe 19.00-20.00 (Brit)
Lars Tors 17.00-17.30     “ 
Anne Tors 18.00-19.00    “ 
Kjersti     ”               ”   

Klarinett:                                                         
Birger Tors 18.15-19.00 (Geir) Klarinettkor 19.00-20.00 (Ole)
Nils     ”               ”   
Hanne Tors 17.30-18.15 
Liv     “               “   
Else Tors 16.45-17.30 
Trygve     ”               ”   
Trine Tors 17.00-18.00 (Ole) 
Åse     “               “   
Ellen Ø     ”               ”   
Per Tors 18.00-19.00 
Knut     “               “   
Finn     “               “   
Lene Tors 17.00-17.45 (Nils) 
Ellen G     “               “   
Olav (Bassklarinett) Time i kulturskolen 

Saxofon:                                                         
Astrid Time i kulturskolen Saxkvartett 18.30-20.00 (Kjell)
Are     “               “   
Kristin     “               “   
Kjell     “               “   
                                                         
  Første torsdag i måneden, 
  stort treblåsensemble 
  19.00-20.00

Viser korpsets timeplan i grove trekk. Nøyaktige tider for hvert medlem kommer på de 
neste sidene.
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Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

For å ha en oversikt over når de enkelte musikantene har opplæring og ensembler er det 
satt opp en plan over dette, den viser også hvem som står for undervisningen av den 
enkelte musikant/gruppe.

Noen spesialinstrument får opplæringen på kulturskolen, resten av undervisningen er på 
Granbakken Skole. Rombehov og fordeling av disse kommer på en senere side.

MESSING Enkeltundervisning Kammermusikk
  
Horn                                                         
Arne Time i kulturskolen Messingkvintett 19.00-20.00
Lise     “               “   Messingensemble 19.00-20.00
Katrine     “               “       “               “               “

Kornett/trompet                                                         
Bjørn S Tors 16.45-17.10 (Pelle)  Messingkvintett 19.00-20.00
Aslak Tors 17.10-17.35     ”               ”               ”
Aina Tors 17.35-18.25 Messingensemble 19.00-20.00
Beate     “               “       “               “               “
Sissel     “               “       “               “               “
Lena Tors 18.25-19.00     “               “               “
Jørgen     ”               ”       “               “               “
Trond Tors 17.15-17.45 (Bjørn S)      “               “               “
Bitten Tors 17.45-18.30    “        “               “               “
Signe     ”               ”       “               “               “

Trombone                                                         
Jan Tors 17.00-17.25 (Bjørn dir.) Messingkvintett 19.00-20.00
Egil Tors 17.25-18.15    “     Messingensemble 19.00-20.00
Trine     “               “       “               “               “
Andrea Tors 17.50-18.30 (Jan)     “               “               “

Bariton                                                         
Gunnar Tors 18.10-18.35 (Bjørn dir.) Messingensemble 19.00-20.00
Øyvind Tors 18.35-19.00     “               “               “
Bjørg Tors 17.00-17.30 (Gunnar)     “               “               “

Tuba                                                         
Atle Time i kulturskolen Messingkvintett 19.00-20.00 
Sindre     “               “   Messingensemble 19.00-20.00

Slagverk                                                         
Anders Time i kulturskolen Slagverkensemble 18.30-20.00
Kjetil     “               “       “               “               “
Siv     “               “       “               “               “
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Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

ROMBEHOV / FORDELING

Mandag    Gymsalen fellesøvelse hovedkorps 16.45 - 19.45

 Tre klasserom undervisning aspiranter 14.00 - 17.30

  Rom 1 Fløyte (Brit) aspiranter 14.00- 15.30
  ‘’ Slagverk (Anders) aspiranter 15.30- 17.00
  Rom 2 Klarinett (Ole) aspiranter 14.00 - 17.00
  Rom 3 Kornett (Pelle) aspiranter 14.00 - 16.00
   Bariton (Gunnar) aspiranter 16.00- 17.30

Torsdag Åtte klasserom Undervisn. og ensembler alle 16.45 - 20.00

  Rom 1 Fløyte (Brit) korps 17.00 - 20.00
  Rom 2 Klarinett (Geir) korps 16.45 - 19.00
  Rom 3 Klarinett (Ole) korps 17.00 - 20.00
  Rom 4 Klarinett (Nils) korps 17.00 - 17.45
   Trombone (Jan) korps 17.50-18.25
   Saxofonkvartett korps 18.30 - 20.00
  Rom 5 Kornett/trp.(Pelle) korps 16.45 - 20.00
  Rom 6 Kornett (Bjørn S.) korps 17.45 - 18.30
   Slagverkensemble korps 18.30 - 20.00
  Rom 7 Trb./bar. (Bjørn dir) korps 17.00 - 20.00
  Rom 8 Samspill A-aspiranter 17.00 - 19.00

En komprimert plan over undervisningen som klart gir inntrykk av hva som behøves for å 
få undervisningen til å fungere. Den viser også hvilke lærere som er hvor og når.
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Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

Vi ser her korpsets repertoar for denne høsten. Deler av dette følger med videre til 
vårens liste sammen med en del nye ting. Vårens liste utarbeides i god tid før januar. 
Denne listen er hovedtingene, det kan bli aktuelt å spe på med spesielle ting underveis.

Marsjer
 Eric Osterling: Bandology
 Grainger arr. Erickson: Children’s March
 Herbert arr. Nestico: March of the Toys

Klangstykker
 Sammy Nestico: Cathedral Chimes
 Percy Grainger: Irish Tune from County Derry
 Trad. Arr. Hurum: I Fjol Gjæt’e Gjeitinn

Store komposisjoner
 James Curnow: Seacliff Overture
 Gustav Holst: Second Suite in F

Underholdning
 Jacob de Haan: Caribean Variations
 Leroy Anderson: Belle of the Ball
 Sverre Bergh: Kontrapunkt i Grukkedalen

Solostykker
 Art Derrick: A Touch of Tuba (Tuba)
 Lindberg arr. Johannesen: Gammel Fåbodpsalm (Altsax)
 Leroy Anderson: Buglars Holiday (kornett trio)

REPERTOARLISTE FOR GRANBAKKEN SKOLEKORPS
høst -01
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Granbakken Skolekorps
Musikkfaglig handlingsplan

SESONGPLAN 01 - 02

HØST -01         

August 17. Første øvelse etter sommerferien
 28.-30. Reise bort seminar (spill & kos)

September 27. Konsert sammen med ”GLADLÅT”.

Oktober 23.-25. Deltagelse på Distriktsfestivalen -01. (Seminar og konsert)

November 15. Underholdningskonkurranse på Eikeland.
 23. Spille på Skolens Dag.

Desember 12. Julekonsert med Ungdomskoret ”SANGGLAD” og 
  elever fra kulturskolen.
 18. Spille i kirken på skoleavslutning.

VÅR -02         

Januar 19.-21. Seminar med hovedvekt på NM-kvalifi seringsnr.
 22. Opptak til NM-kvalifi sering.

Februar 11. Konsert med Asknes Brass Band

Mars 9.-10. Ekstraøvelse til KM.
 23. Kretsmesterskap for skolekorps i ”Kulturhuset Granly”.

April 24.-26. Korpsfestivalen i Eikefjord.

Mai 1. Marsjering i gatene om morgenen
 17. Diverse spilleoppdrag, hele dagen.
 26. Underholdningskonkurranse i Bjerkeby (hvis ikke kval. for NM.)

Juni 7.-9. Seminar
 22. NM-fi nale (?)

Viser korpsets aktiviteter i store trekk. Dette er ikke fastlåst, det er åpninger for nye 
innspill og konserter som kan komme underveis i sesongen. Heller ikke aktiviteter som 
korpset arrangerer for å øke inntektene og hvor korpset bidrar med musikk, er tatt med.



56

Korpsdirigenten 1

Oversikt NMFs emnehefter

 NR TITTEL FORFATTER/FAGREDAKTØR

 1 Mål og middel Jan Reitehaug

 3 Konflikter og konflikthåndtering Jørn og Edel Rognes

 4 Selvoppholdelse, rekruttering
  og opplæring Jan Reitehaug

 5 Musikkpedagogisk planlegging Harry Rishaug

 6 Motivasjon Sven Svebak

 7 Ungdom og ansvar Katrin Meløy, Steinar Mæhlum,
    Håkon Mogstad, Edel Rognes

 8 Taktering Helge Haukås
  - Et hefte om dirigering og taktering

 9 Om det å spille messinginstrument Kim Lofthouse, Frøydis Ree Wekre

 10 Om det å spille klarinett og saksofon Harald Bergersen,
    Mette Berntzen, Ragnhild Holm

 11 Instrumentalisten Torild Wagle
  - Håndverker og musiker

 12 Metodikk for gehørtrening i
  instrumentalopplæringen Gro Shetelig Kruse

 13 Korpsdirigenten 1 Morten E. Hansen, fagredaktør

 14 Improvisasjon i musikkopplæringen Kjell Nyland
   A (eget hefte)
   B (eget hefte)

 15 Øving Harald Jørgensen
  - 18 gode råde for sangere og instrumentalister

 16 Tamburmajoren Jan Kristian Pettersen

 17 Utsiktsbakken brassband Eivind Nåvik
  - Et musikkorps for barn, unge og voksne
   med lærevansker

 18 Korpset og kulturskolen Håvard Hinsverk
  - Modeller, erfaringer og idéer for
   fremtidig samarbeid

 19 Korpsdirigenten 2 Morten E. Hansen

 20 Notene - i min egen rytme Anne-Berit Halvorsen
  20a Rytmeboka (eget hefte)
  20b Noteboka (eget hefte)


