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Fremtid med musikk i fokus

Lett kribling i magen. Store øyne som lyser forventningsfullt. Små fingre som forsiktig glir over
instrumentet, og spede og ukjente toner som strømmer ut i rommet….
Hvert år får tusenvis av barn oppleve sitt første møte med musikk gjennom aspirantopplæring i
korps. Samtidig får de med seg billetten til et innholdsrikt liv fylt med kulturelle inntrykk.
NMF ønsker at enda flere barn skal få gleden av å føle mestring gjennom å spille og drille sammen
med andre, en glede som skal vare livet ut. Ved å utøve musikk, får barn styrket sine motoriske
evner og kognitive utvikling, og et klart fortrinn i å tilnærme seg estetiske fag. Både skole- og
voksenkorps er en viktig sosialiseringsarena der nettverk skapes og bidrar til økt livsglede som igjen
gir helsebringende effekter. Korpset gir også medlemmene god og verdifull opplæring i
organisasjonskultur og demokrati.
De neste årene vil NMF ha enda sterkere på å styrke det enkelte medlemskorps, både musikk og drill,
slik at korpsene også i fremtiden kan gi barn og unge et tilfredsstillende tilbud om opplæring. Dette
skal gjøres gjennom å stimulere til faglig kvalitet, målrettet arbeid og vekst i hvert enkelt korps. For
å få dette til skal vi særlig arbeide innenfor kjerneområdene kompetanseutvikling, medlemsservice
og rammevilkår.
I kommende periode vil vi rette spesielt fokus på skolekorpsene, rekruttering og god opplæring de
første årene. Dette mener vi også vil være med på å sikre vekstgrunnlaget for voksenkorpsene. Vi vil
spesielt løfte frem skolekorpsdirigenten og drillinstruktøren som de sentrale ressurspersonene i
korpset. Vi vil skape arenaer for gode dirigentnettverk, tilby kurs og arbeide for å få på plass spesiell
utdanning for skolekorpsdirigentene på høyskole- og universitetsnivå. Likeledes tilby instruktør- og
koreografiopplæring og videreutvikling av drillinstruktører. NMF vil også ha fokus på korpsstyret, og gi
opplæring og kompetanse om drift og organisering av korpset som frivillig organisasjon.
Voksenkorpsene er svært viktige for NMF. De er gode forbilder for barn og unge i sitt lokalmiljø og
har verdifull kunnskap om korpsdrift og frivillighet. NMF ønsker å motivere til bedre samarbeid
mellom skolekorps og voksenkorps. Musikalsk sett er flere av voksenkorpsene helt i verdenstoppen og
har hevdet seg godt i internasjonale konkurranser. NMF ønsker å synliggjøre voksenkorpsene for å
vise at korpsene har et høyt nivå, og samtidig styrke deres rolle som forbilde og aktør i lokalmiljøet.
NMF skal være en organisasjon med sunn økonomi med fokus på å skape gode tiltak som stimulerer
til utvikling hos det enkelte medlemskorps. Vi skal ta vare på og videreutvikle vårt forhold til våre
sponsorer og samarbeidspartnere for å styrke dette arbeidet.
NMF ønsker også å videreføre sitt internasjonale engasjement i Sør-Afrika gjennom prosjektet PULSE,
et prosjekt som har fokus på helsebringende effekter ved å spille i korps.
NMF skal sette korps på dagsorden med kvalitet og opplæring, og ved å delta på samfunnsarenaer og
synliggjøre aktiviteter i regi av medlemskorpsene og NMF skal vi oppfylle vår visjon "Alle snakker
korps".
Visjon
«Alle snakker korps»
Verdier
Engasjert - Inkluderende - Inspirerende
Vårt formål
Norges Musikkorps skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og
voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og
synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring,
økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

