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Bevisst og tilpasset

• Visjon og målsetninger

Gjesdal Brass Band

Stavanger Musikkorps av 1919

Eikanger- Bjørsvik Musikklag

Lillestrøm Musikkorps

https://gjesdalbrass.no/om-korpset/
http://smk1919.no/
http://www.ebml.no/
http://www.lillestrom-musikkorps.no/omoss/


Bevisst og tilpasset

• Hvilken målsetning har korpset i 
forhold til de ulike interessentene?

• Foreta en SOFT-analyse

- Styret, hele korpset, eller et utvalg

1. Interne faktorer

2. Eksterne faktorer



1. Interne faktorer

• Hva er korpsets svakheter?

• Hva er korpsets styrker?



2. Eksterne faktorer

• Hva oppfattes som trusler for korpset?

• Hvilke muligheter er det hos de ulike 
interessentene?



Kartlegging av musikantene

• Styrker hos den enkelte musikant

• Finnes det ressurser hos den enkelte 
musikant eller dens foresatte/familie 
som kan komme til nytte for korpset?



SSO

• 2012: Årets markedsføringspris

• 2013-2014: Publikumsøkning

• — Vår ambisjon har vært å 
folkeliggjøre SSO. Skal folk komme på 
vår hjemmebane i konserthuset, må vi 
først spille på deres. 

http://www.aftenbladet.no/lokalt/Symfoniorkesteret-vant-pris-440000b.html?spid_rel=2
http://www.aftenbladet.no/kultur/Flere-har-hort-Stavanger-symfoniorkester-528996b.html


Julekalender



Lokalmiljøet

• Synlige – over tid

• Delta på eksisterende arrangement

- Bryne Musikkorps

- Stavanger Kommunes Korps

• Konserter

- Samarbeider vi nok med andre?

https://www.bryne-musikkorps.no/
http://www.skkorps.no/parkkonserter/


Politikere

• Hvilke saker er viktige for korpsene?
- Øvingslokaler, konsertsteder, voksenopplæring, 

lokalmiljøet

• Delta i debatten
- Sett ord på behov, vær synlige, vis igjen

• Invitere seg selv til å spille på politiske 
møter

• Synliggjør behov – økonomiske tilskudd



Sponsorer

• Hvordan kan vi gjøre oss attraktive?

• Hva kan vi tilby?

• Bryne Musikkorps - tyrolerensemble

• Bryne Musikkorps – små sponsorer

• SSO-Wintershall 2015

https://www.bryne-musikkorps.no/default.asp?k=730
https://www.facebook.com/BryneMusikkorps/photos/pcb.1319518171446456/1319517814779825/?type=3&theater
https://www.wintershall.no/no/nyheter-media/pressemeldinger/detalj/wintershall-norge-og-stavanger-symfoniorkester-blir-samarbeidspartnere.html


Publikum 

• Hvordan ivaretar vi eksisterende publikum?

• Bør vi drive vedlikehold?
- Overraskende besøk

- Kalender

- Ulike konkurranser

- Støttemedlemskap



Nytt publikum

• Hvem ønsker vi som publikum?

• Er vi attraktive nok for dem vi ønsker å 
nå? Må vi gjøre noen endringer?

• Hvordan når vi frem til nytt publikum?

• Hvor finner vi dem?



SSO – Til inspirasjon?



SSO – til inspirasjon

• Melvær & Co : til 75- års jubileum

• Nominert filmpris

http://m-co.no/jobber/alle-trenger-et-kulturtilskudd-fra-sso
http://kreativtforum.no/arbeid/2015/09/stavanger-symfoniorkester-spiller-pa-andre-strenge


Bilder – individuelt og grupper



Bilder av korps



Bilder



Bilder



Bruk av bilder

• Gjenkjennelig

• Bruk over tid



Media 
– På jakt etter de gode historiene

• Interessante personer

- En ildsjel
- Et stort talent
- En dirigent



Knagger

• Konkurranser

• Nyheter/trender

• 17. mai

• Talenter

• Kjendiser

• Prosjekter/annerledes/sensasjon



Journalistikk er ikke nødhjelp

• Vesentlig- viktig for mange

• Identifikasjon – mange kjenner seg 
igjen

• Sensasjon- Noe helt nytt

• Aktualitet – i nyhetsbildet

• Konflikt



Noen triks i ludo
• Ikke vær sutrete 

• Du har ikke fortjent omtale!

• Vær godt forberedt

• Vær ute i god tid

• Lag noe skriftlig

• Vær tydelig

• Få med alle fakta: Hvem, hva, hvor, 
når, hvorfor, hvordan

• Husk kontaktinfo



Sosiale medier

• Facebook – egen side for korpset

• You Tube kanal

• Instagram – egen side for korpset



Nye medlemmer

Endringer

I 1990 brukte 27% av ungdommer daglig fritid på 
kulur/underholdning.
I 2010 var tallet 9%

Hovedgrunn:
Mer tid brukt på PC/sosiale medier. Ungdom er mindre 
sosiale – dvs. fysisk sammen med jevnaldrende. 

Kilde: SSB



Europeisk trend ungdom og hobby

Todelt bilde: 

Enten dyrker man en hobby på 
noenlunde høyt nivå, eller så lar man 

være å dyrke hobby.



Strategisk rekruttering

• Rekruttering til korpset, ikke kun til 
musikantposisjon.
-Hva kan et nytt medlem bidra med til 
korpset?
- Hva skal til for at et nytt medlem skal 
trives, utvikles og bli i korpset?

• Vær tydelige på hva som forventes av 
musikanten



Planlegging av rekruttering

• Den «beste» utøveren er ikke 
nødvendigvis den korpset vil ha glede 
av på sikt

• Trenger korpset påfyll av flere 
unge eller gamle
kvinner eller menn
tilflyttere eller naboer

-for å fungere bedre musikalsk og sosialt? 



Rekruttering

• Hvordan involvere foreldre/foresatte 
til den unge musikanten?



Å gjøre de små tingene riktig

• Snakk om forventninger før oppstart; 
musikalske, sosiale, læring

• Lag en oppfølgingsplan

• Ha kontakt med skolekorpset dersom 
musikant er medlem begge steder

• Involvere foreldrene

• Ta hensyn til ungdommens opplevde 
tidsklemmer

• Korpset rekrutterer en hel person



Som voksen gjør du en forskjell

• Hils på den nye musikanten og si hva 
du heter!

• Det er ditt ansvar å møte de nye 
musikantene der de «er» på tross av 
ulik alder, erfaring, interesse og 
livssituasjon!



Stavanger Musikkorps av 1919




