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• VIP = de ferskeste musikantene
• Aspirantene og juniorene er korpsets fremtid. Hvordan kan vi tilrettelegge for å 

beholde musikantene?
• Trivsel, mestring og læring gjennom lek
• Overgang aspirant – junior, junior - hovedkorps



Hjelp! 

Jeg dirigerer 
aspirantkorps!



Hovedfokus:
• Mestring
• Trivsel
• Spilleglede
• Læring gjennom lek
• Overganger



Øvelsen
Det er viktig å huske på at den ferske musikanten ikke vet hvordan det er på øvelse, så alt må 
læres:

• Hvor skal musikanten pakke opp?

• Hvor skal musikanten sitte?

• Hvilke regler gjelder på øvelsen?

• Når er det pause?

• Hva gjør musikanten med instrumentet når det er pause?

God planlegging og forberedelser vil gjøre første møte med samspill til en positiv opplevelse!



Få oversikt!
• Lag et øvingsårshjul der alle 

øvinger, konserter, seminarer 
og skoleferier er oppført

• Får lett oversikt over antall 
øvelser før konserter

• Bruk som et utgangspunkt, 
endre underveisJ



Repertoar

Aspirantkorpset

• Begrenset register

• Enkel rytmikk

• Kun få stemmer





Juniorkorpset

• Utvidet register

• Flere rytmiske utfordringer

• Flere stemmer



Innlæring av musikkbegreper/basisferdigheter fra første 
time

• Klang
• Rytme og puls
• Dynamikk
• Stil/karakter
• Musikkuttrykk
• Artikulasjon



Instrumentkunnskap

• Viktig å kjenne til 
instrumentenes register og 
hvilke noter de lærer først på 
de ulike instrumentene

• Vite om de ulike utfordringene 
ved hvert instrument

• På NMF`s hjemmeside finner 
du filmer om forskjellige 
instrumenter

• https://musikkorps.no/musikk/f
agstoff/instrumentkunnskap-
for-skolekorpsdirigenter/

https://musikkorps.no/musikk/fagstoff/instrumentkunnskap-for-skolekorpsdirigenter/


Læringsmål

• Lag læringsmål for hva 
aspiranter bør kunne når de går 
over til juniorkorps, og hva 
juniorer bør kunne når de skal 
opp i hovedkorpset

• Alle dirigenter og instruktører i 
korpset bør ha denne planen 
for å ha et felles utgangspunkt 
for undervisning



Hva tenker du er mulig at musikantene skal kunne etter 
første spilleår?

Etter andre spilleår?



Overganger 
mellom 
korpsene
• Øve sammen mot et felles mål

• Felles lek i pausene

• Lag bestående av 
instrumentgrupper på tvers av 
korpsene

• Bruke de eldre musikantene 
som hjelpere



Trivsel også for foreldre

• Møteplass for foreldre under øving
• Kaffe
• Involvere foreldre i konserter

- Kafegruppe? Kostymegruppe? Kulissegruppe?
- Gruppene kan jobbe i øvingstiden

• Fast «hentekonsert» etter hver øvelse – «Stjernedryss»



Hvordan integrere de yngste musikantene i korpset? 
Overganger?
• Felles øvingstid for alle korpsene dersom praktisk mulig

• Felles pause for alle korpsene, både på øvelse og seminar

• Overgang aspirant – junior og junior – hovedkorps?

- Samspillprosjekter i løpet av året på tvers av korpsene

• Aspiranter og juniorer må involveres i planlegging av årshjulet, og delta 
på så mange fellesarrangementer som mulig i løpet av året

• Lek, aktiviteter og konkurranser på tvers av korpsene



Hvilken rolle har aspirantene/juniorkorpset i ditt korps?

- Hvordan er det nå?
- Hvordan bør det være/kan det være?



«Læring gjennom 
lek»



Musikkaktiviteter:
• Noteverdier

- Firedelsnoter, halvnoter, helnoter «Isn`t she lovely» - Stevie Wonder 

- «Haien kommer» (Dirigenten kommer)

- Skulpturleken

• Puls og rytme
- Hva er puls? Hva er rytme? «Du lahka» - Mari Boine

- «Bytte side leken»

- Blue jello – rytmekort «Music mind games»

- Rytmer i bevegelse – innøving av nye rytmer



Aspiranttipset
• NMF sine hjemmesider 

musikkorps.no 

• Birgitte Grong har lagt ut tips til 
dirigenter som jobber med 
aspiranter. Tipsene tar for seg 
ulike temaer som

- Rekruttering

- Overganger

- Effektiv korpsøvelse

- Inkludering

og mye mer…………

https://musikkorps.no/musikk/aspi
ranttipset/

https://musikkorps.no/musikk/aspiranttipset/


Dirigentstudier
• Musikhögskolan Ingesund i 

samarbeid med NMF

https://www.kau.se/utbildning/pro
gram-och-kurser/kurser/MIGBM1

- 5 helgesamlinger

- 4 enetimer på skype

- Oppgaver

https://www.kau.se/utbildning/pro
gram-och-kurser/kurser/MIGBM5

• UiS: Digitale dirigentstudier og 
digitale skolekorpsstudier

www.eliademy.com

https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/MIGBM1
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/MIGBM5
http://www.eliademy.com/

