Fra militærmusikk til barne- og ungdomskultur
Musikkorpsene har en lang og spennende historie i Norge. Gjennom mange år har korpsene
vært en viktig del av norsk kultur og tradisjon.
1800
Det dannes mindre grupper med blåsere som spiller til dans. De kalles hornmusikk. De
første bedrifts- og bykorpsene etableres.
1817-1818
Det opprettes fem militære musikkorps.
1860-1870
Landets første amatørkorps stiftes på Lillehammer, Nes og Løiten.
1890-tallet
Avholdsbevegelsen og losjene starter guttemusikkorps.
1901
William Farre starter landets første skolekorps på Møllergata skole i Oslo.
1918
Norske guttemusikkorps’ landsforbund stiftes og skifter senere navn til Norges Musikkorps
Forbund (i 1956).
1920
De første ungdomskorpsene ser dagens lys.
1931
«Foreldreforeningen til fremme for guttemusikken ved Grünerløkka skole» stiftes.
1934
Oslo Damekorps søker om medlemskap i forbundet, men søknaden blir avvist fordi lovene
ikke tillater damekorps.
1940
Antall skolekorps har steget til 100, og det er 47 ungdomskorps på landsbasis.
1940-1945
Tyskerne beslaglegger mange av korpsenes instrumenter for å smelte metallet om til kuler.
Noen få korps «går under jorden» og møtes til øvelser. Etter krigen oppretter regjeringen
et støttefond til kjøp av nye instrumenter.
1946
Landets første dirigentkurs holdes i Arendal.
1947
Det første jentekorpset starter på Ila skole i Oslo.
1949
Forbundets hovedkontor legges til Bergen.
1950
Jentene får lov å begynne i guttekorpsene.

1951
Medlemstallet runder 10.000.
1956
Jenter og kvinner blir offisielt akseptert som medlemmer i forbundet.
1959
De første drillerne opptrer med Bjølsen ungdomskorps.
1964
20.000 musikanter fra 430 korps deltar på NMFs landsstevne.
1966
Det første norgesmesterskapet for janitsjarkorps arrangeres på Hamar.
1967
NMF sier ja til konkurranser for skolekorps.
1968
600 korps og 30.000 musikanter deltar i en landsomfattende musikkstafett.
1974
De første sommerkursene ser dagens lys.
1978
Norge deltar i EM for brassband for første gang. Manger Musikklag og Det Norske Brassband
Metronom 66 representerer Norge.
1993
20.000 musikanter deltar på landsfestivalen «Spill Levende» på Lillehammer.
1997
Musikkskolene lovfestes i Norge, og skolekorpsene blir raskt de største brukerne av
tilbudet.
2000
Kun én musikant er igjen i landets eldste skolekorps på Møllergata skole i Oslo; en
trommeslager.
2001
60 barn med minoritetsbakgrunn spiller i Møllergatas skoles musikkorps på 17. mai.
2001
NMF inngår et samarbeid med musikkorganisasjonen Field Band Foundation om å drive
korps i fattige bydeler i Sør-Afrika. Fredskorpset finansierer utvekslingsprogrammet.
2005
12 000 musikanter samles i Oslo for å feire at Norge har vært selvstendig i 100 år.
2005
Regjeringen oppretter en tilskuddsordning for skolekorps for kjøp av instrumenter.

2008
7000 musikanter samles i Stavanger og Sandnes for å markere at byene er Europeisk
kulturhovedstad.
2013
Norges Musikkorps Forbund er samlet i åtte regioner: NMF Nord-Norge, NMF Trøndelag,
NMF Nordvest, NMF Hordaland, NMF Rogaland, NMF Sør, NMF Øst og NMF
Hedmark/Oppland.
2014
9000 musikanter samles i Trondheim for å feire 200 årsjubileet for den norske grunnlov.

