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KORPSBYGGING
Alle korps kan lykkes ut fra sine forutsetninger. Gjennom korpsbygging og politisk arbeid bidrar vi til å sikre gode vekstvilkår for
korpsene. Vi jobber for å styrke korpsenes økonomi, heve kvaliteten på opplæringen og øke tilgangen på egnede lokaler.
Mål
TILTAK – hva skal vi gjøre?
HANDLING - hvordan skal vi gjøre det?

R
Rammevilkår

A
Aktivitet

NMF R skal arbeide
aktivt for at korps
tilbys egnede
lokaler

1.

Vi skal kartlegge kvaliteten på
øvingslokaler, lagerrom og
konsertlokaler

2.

Vi skal stille krav til hver enkelt
kommune om at lover og
forskrifter skal følges

NMF R skal være en
pådriver for
musikalsk utvikling
i regionen.

1.

Vi skal identifisere kritiske
suksessfaktorer for musikalsk
utvikling, systematisere og dele
kunnskapen, og etablere nye tiltak
som vil bidra til bedre og raskere
utvikling.
Vi skal informere om og
tilrettelegge for både nye og
erfarne instruktører og dirigenter i
regionen
NMF R skal arbeide aktivt for å
øke tilgangen på godt kvalifiserte
dirigenter og instruktører

2.

3.

U
Ungdom

NMF R skal arbeide
aktivt for et godt
opplæringstilbud
for skolekorps

1.

2.

S
Service

NMF R skal tilby
verktøy som gir
gode vekstvilkår
for korpsene

1.

Vi skal bidra til å utvikle gode
samarbeidsmodeller med
kulturskoler og grunnskoler

Støtte korpsene i musikalsk
videreutvikling av musikantene
Vi skal tilby veiledning gjennom et
eget korpsbyggerprogram

2.

Vi skal motivere korpsstyrene og gi
dem arenaer å utvikle seg på

3.

Vi skal gjøre nye bestillings-verk
og et godt korpsrepertoar mer
tilgjengelig

-

Bruke korpsbyggere/veiledere til å markedsføre musikklokaler.no.
Informasjon om hørselsskader, og tiltak for å beskytte ørene.
Samarbeide med Rogaland Musikkråd om akustikkmålinger
Bruk distriktsmøtene som informasjonskanal
Kreve tydelige svar fra politikerne gjennom dialogmøter
Støtte korpsene, samt samarbeide med andre organisasjoner og kulturaktører som
også trenger egnede lokaler
Dele erfaringer fra ressursgruppen for dirigenter.
Lære av korps i andre regioner
Kartlegge felles trekk for musikalsk suksess både voksenkorps og skolekorps.
Informasjon direkte til ungdommen (facebook, mail)
Oppfordre voksenkorps til prosjekter med skolekorps
Oppfordre voksenkorpsene til å samles for sammen å jobbe mot felles mål.
Videreutvikle dirigent- og instruktørsatsning på sommerkursene
Arrangere regionale/distrikt kurs
Samarbeide om og tilrettelegge for fagdager for kulturskoleledere, lærere og
dirigenter
Informere om kurstilbud på tvers av regionene
Dialog med kulturskolene, musikklinjene og UiS
Instruktørbank på hjemmesidene
Motivere og tilrettelegge for samarbeidsprosjekter som involverer og inspirerer
korpsungdommer
Oppmuntre til at alle kulturskoler gjennomfører dialogmøter med de lokale korpsene
Kartlegge og fortelle om erfaringer fra vellykkede prosjekter
Masterclass (instrumentvis) for ungdom i skolekorpsene, samt drill
Sommerkurs
Rogaland Ungdomskorps
Rekruttere og lære opp egnede, villige og engasjerte korpsbyggere i regionen
Kartlegge korps som har stort frafall, få medlemmer, liten rekruttering, mangel på
dirigent
Tilby veiledning til korps som trenger et løft
Informere korpsledere om Startpakken og Korpsdriftportalen
Bygge nettverk i distriktene
Arrangere fagkonferanse og tilsvarende møteplasser for korpsledere-/styrer,
dirigenter og ungdom
Treffe korpsene gjennom distriktsmøter
Markedsføre eget arkiv, samt portaler og databaser som eksisterer i dag

ORGANISASJONSBYGGING
Vi bygger en felles organisasjonskultur gjennom verdiene engasjert, inspirerende og inkluderende. NMF skal ha høyt kompetente
ansatte og tillitsvalgte som alltid yter sitt beste overfor medlemmene og tilbyr aktiviteter av høy kvalitet.

R
Rammevilkår

A

Mål

TILTAK – hva skal vi gjøre?

HANDLING - hvordan skal vi gjøre det?

NMF R skal sikre at
organisasjonen har
en god og
forutsigbar
økonomi

1. Vi skal legge press på politiske
beslutningstakere

-

NMF R skal gjøre
aktivitetene våre
attraktive

2. Vi skal styrke og etablere
samarbeidsavtaler med
kommersielle aktører
1. Vi skal gjennomføre
konkurranser, kurs og
samlinger med høy kvalitet

Aktivitet
2. Vi skal styrke arbeidet med
regionkorpset (RUK)

U
Ungdom

S
Service

-

Drive effektivt lobbyarbeid overfor alle politiske partier, blant byråkrater og
offentlige virksomheter. Bruk bydelsutvalgene og kulturutvalg aktivt!
Arbeide for sponsorer til prosjekt i regionen, og det lokale næringsliv til sponsor for
korpsenes prosjekt og konserter.
Bruke nasjonale samarbeidspartnernes kompetanse på interne og eksterne NMFarenaer
Invitere korpsene og enkeltmedlemmene til dialog gjennom eksisterende møteplasser
Lage en årskalender som viser alle våre aktiviteter
Utvikle drillarrangement i regi av NMF R i samråd med drilltropper i regionen
Tilby et «grått kurs» - utøverkurs for voksne musikanter
I samarbeid med korpsene promotere korpsaktiviteter i regionen
Finne gode dirigenter/instruktører/lærere
Tilby musikalske utfordringer og positive opplevelser for medlemmene
Markedsføre tilbudet bedre ut i korpsene for å få tak i flere gode kandidater:
Oppfordre RUK musikanter til å promotere med filmer ol
Skape mer blest om RUK i mediene for å øke statusen
Benytte RUK aktivt på våre arenaer
Legge til rette for konsertsamarbeid med korps i regionen
Tilby en årlig ungdomssamling
Oppfordre til at det skal være ungdomsrepresentanter i alle korpsstyrer.
Bidra med rådgivning i forhold til å involvere unge styrerepresentanter
Involvere unge i prosessen (Unge i Teten, Ung Dirigent, regionkorps, sommerkurs)

NMF R skal gi flere
unge mulighet til å
utvikle seg som
ledere

1. Vi skal etablere regionale
lederutviklingsprogrammer for
unge

NMF R skal tilby
effektive verktøy
for tillitsvalgte i
regionstyre

1. Vi skal ha opplæringsarenaer for
tillitsvalgte i regionstyret

- Implementere «NMFs visjon og målsetting for tillitsvalgte».
- styreseminar med faglig godt innhold

2. Vi skal styrke de tillitsvalgtes
rolle og dialog med bevilgende
myndigheter

- Invitere til og delta på kurs
- Kartlegge støtteordninger og synliggjøre søknadsfrister lokalt/regionalt/nasjonalt
- Dele suksesshistorier og lære av hverandre

OMDØMMEBYGGING
Gjennom å synliggjøre korpsenes betydning, bygger vi et sterkere omdømme og styrker vår rolle som samfunnsaktør. Et sterkt
omdømme bidrar til at ”Alle snakker korps” og gjør at vi får større gjennomslag for våre fanesaker.

R

Mål

TILTAK – hva skal vi gjøre?

HANDLING - hvordan skal vi gjøre det?

NMF R skal være
synlig på viktige
samfunnsarenaer

1. Vi skal delta der beslutninger
tas

- Være til stede der kulturpolitiske spørsmål blir debattert
- Selge inn musikkinnslag på politiske møter, kurs og konferanser. RUK kan benyttes i
sammenhenger på fylkeskommunalt plan.
- Oppfordre korpsene til tilstedeværelse på kommunestyremøter
- Kartlegge hvem i kommunestyrene og fylkesutvalgene som har korpsbakgrunn
- Presentere korpsbevegelsen for fylkeskulturdirektørene
- Gi råd om hvordan korpsene kan arbeide opp mot beslutningstakerne
- Være aktive ut mot redaksjonene, særlig kulturredaktørene.
- Øke innsatsen mot NRK og TV Vest
- Skrive leserinnlegg og kronikker
- Samle inn suksesshistorier om korps som lykkes og selge disse inn til redaksjonene
- Aktivt bruke sosiale medier som egne hjemmesider og facebook
- Kartlegge og lytte til erfaringer fra korps og andre organisasjoner
- Støtte inkluderingstiltak
- Oppfordre korps til å invitere med unge talenter på sine konserter
- Oppfordre talenter til å opptre på arenaer utenom korpset; foreldremøter,
gudstjenester ol.
- Kartlegge lokale talenter
- Markedsføre og rekruttere gjennom regionkorpset
- Bruke solister og ensembler i egne arrangementer
- Oppfordre talenter til å delta i Ungdommens Musikkmesterskap (UMM)
- Utvikle en stipendordning for unge talenter
- Implementere strategidokumentet «Dirigentutvikling i NMF»
- Bruke etablerte korpsdirigenter som veiledere
- Videreføre dirigentsatsingen på sommerkursene
- Etablere talentutviklingsprogram for unge dirigenter
- Finne de gode eksemplene/forbildene og bruke disse internt og eksternt
- Skrive leserinnlegg og kronikker
- Bruke ulike arenaer til å fortelle om positive sider med korps. For eksempel
foreldremøter på skolen.

Rammevilkår
2. Vi skal være synlige i mediene
og tydelige i den kulturelle
samfunnsdebatten

A

NMF R skal styrke
vår rolle som
samfunnsaktør

1. Vi skal promotere korpsenes
positive tiltak

NMF R skal løfte
fram unge talenter

1. Vi skal vise frem og støtte våre
unge talenter

Aktivitet

U
Ungdom

S
Service

2. Vi skal etablere et
talentutviklingsprogram for unge
dirigenter og instruktører
NMF R skal tilby
verktøy som
synliggjør
korpsenes
betydning

1. Vi skal vise at korps gir økt
livskvalitet og livslang læring
2. Vi skal tilby/markedsføre
materiell som inspirerer
medlemmene og rekrutterer nye

-

Støtte gjennomføring av foreldrekampanje
Tilby rekrutteringsmateriell som korpsene har bruk for
Bruke lokale forbilder
Utfordre korpsungdommer generelt til å komme med gode råd

