
Korpsarrangering
Viken folkehøgskole 24. – 30. juli 2017



Velkommen til korpsarrangeringskurs 

på Viken Folkehøgskole 

Sommerkurs i korpsarrangering arrangeres for 5 gang i regi av NMF Øst. Det er 4 påmeldte 
deltakere til kurset i år, og det vil derfor bli god anledning til tett oppfølging av eget 
arbeid. 

Vi ønsker dere derfor hjertelig velkommen til en intensiv uke, med mye hardt arbeid og 
tid til å fordype seg i mange ulike sider ved arrangering for korps.

Parallelt med kurset i korpsarrangering er det også blått kurs for de mellom 14 og 16 år 
med over 91 deltakere. Det vil derfor kunne bli mulighet for å prøve ut arrangementer i 
praksis også.

Fremmøte er mandag 24. juli kl. 11.30, fulgt av lunsj klokka 12.00.

Adresse til kursstedet:

Viken Folkehøgskole

Østre Totenvei 120

2816 Gjøvik

Innkvartering

Dere skal bo på internat på folkehøgskolen. Deltakerne blir fordelt på dobbeltrom eller 
flersengsrom. Husk dyne- og putetrekk og laken. 

Romønsker skulle oppgis ved påmelding. Hvis dere har glemt dette kan dere sende en 
epost til sk-ost@musikkorps.no senest 01.07, så skal vi prøve å ta hensyn til det ved 
romfordeling.

Bespisning

Det blir servert fire måltider pr. dag fra folkehøgskolens kjøkken. Si fra på forhånd om du 
har noen allergier.

Allergi eller sykdom

Dersom det er kursdeltakere som har allergier eller sykdom som ikke ble oppført ved 
påmelding, ber vi om at dere sier fra innen 01.07 på epost: sk-ost@musikkorps.no. 

Husk at dere også for sikkerhets skyld snakker med leirledelsen om dette når dere 
ankommer og registrerer dere. Gi også beskjed om dere går eller har med dere medisiner.

Leiradministrasjon

På sommerkursene er der en administrasjon bestående av leirledere og en våken 
nattevakt. Administrasjonen står for tilsyn og praktisk tilretteleggelse av kurset.

Leder for administrasjonen er i år Olav Raanaas Moen. 

Ønsker dere direkte kontakt med leiradministrasjonen i løpet av kurset, kan dere ringe 
kurstelefonen: 928 78 581

OBS: Denne telefonen er kun betjent i sommerkursperioden fra 17. – 30. juli.

mailto:sk-ost@musikkorps.no


Timeplan

Endelig timeplan deles ut på kurset, men her er noen stikkord og emner:

- Koralharmonisering

Funksjonsharmonikk - analyse og harmonisering, trinnlære, stemmeføringsregler, 

akkordlære, formlære.

- Instrumentasjon

Omfang, effektiv bruk av instrumenter, doblinger, slagverk og slagverksnotasjon, 

instrumentbalanse, idiomatisk bruk av instrumenter.

- Tilrettelegging for skolekorps med fokus på alder og utvikling

Forventet nivå/aktuelt nivå, instrumentale utfordringer knyttet til kroppslig utvikling, 

treblås/messing/slagverk - utfordringer i samspill, rytmikk, polyfoni og melodi.

- Lytting og repertoarkunnskap

Aktuelt undervisningsmateriale, “klassikere”, aktuelle problemstillinger med tanke på 

besetning.

- Samspill og utprøving av eget materiale.

“Kursorkester”, Blått kurs - ensembler, huskonserter.

Arbeidsmåter

- Fellestimer - hele kurset

- Enetimer - individuell oppfølging 

- Workshop - løser oppgaver sammen

- Eget arbeid

Notasjonsprogram

Det er en meget stor fordel om deltakeren har med egen datamaskin og bruker 

notasjonsprogram som Finale eller Sibelius på kurset, dette underletter arbeidspresset.

Undervisningsmateriell

Sigvald Tveit: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel

Nikolai Rimsky-Korsakov: Principle of Orchestration

Samuel Adler: The Study of Orchestration 

Hand-outs og kompendier på kurset.

Partiturer fra IMSLP.ORG

Vi ønsker at dere medbringer de tre

øverstebøkene på kurset. Disse er det en

god idé å eie selv, men tilbys også på

biblioteker.



Huskeliste

- Instrument 

- Personlige ting som klær og badetøy (skolen ligger ved Mjøsa), toalettsaker o.l.

- Skriveblokk og skrivesaker

- Undervisningsmateriellet

- Datamaskin med notasjonsprogram

- Laken, dyne- og putetrekk

- DRIKKEFLASKE!

Velkommen!

Steffen Granly Idar Torskangerpoll

Prosjektleder Kursholder


