
NMF Rogaland 

Sandvigå 7 

4007 STAVANGER 

 

Haugesund Janitsjarorkester  

P.box: 1769, Raglamyr 

5505 HAUGESUND 

 

          Haugesund16/05/18 

 

Søknad om Utviklingsprisen 2018 

 
Haugesund Janitsjarorkester tillater seg herved om å søke om «Utviklingsprisen 2018». Vi har 

de siste årene satset på ungdom, rekruttering og ikke minst musikalsk utvikling for alle 

medlemmer. I tillegg legger vi vekt på å være en viktig samarbeidspartner for andre korps i 

regionen. 

 

Når det gjelder satsing på ungdom, har det vært viktig for oss at vi ikke skal «stjele» 

musikanter fra skole- og ungdomskorps i regionen – samtidig som vi ønsker å vise at vi er et 

alternativ etter at tiden der er over, eventuelt i tillegg til spilling i skole- og ungdomskorps. 

For de som spiller både i skole-/ungdomskorps og hos oss, stiller vi oss alltid bakerst i rekken 

– og ber dem prioritere skole-/ungdomskorpset først. Vi vet at alle parter tjener mest på et 

godt samarbeid mellom korpsene. 

 

De to siste årene har vi invitert ungdommer ned til 14 år med på «Prosjekt NM». 

Ungdommene er da med på alle øvelser fra januar til NM, ekstra-øvelser, gruppeøvelser med 

og uten innleide instruktører, seminarer og selvsagt turen til Trondheim med konkurransen, alt 

det sosiale og NM-festen. Dette rekrutteringstiltaket har vært en stor suksess, mange har valgt 

å delta flere ganger og noen spiller fast i korpset, uten at det går på bekostning av andre korps.  

 

HJO har i flere år arrangert «storseminar» for skolekorpsene på Haugalandet. Alle musikanter 

fra 8 til 12 år inviteres til å være med og spille sanger de har øvd litt på forhånd. Vi øver så 

sammen i to dager, både med fellesspilling som stort korps og i grupper - før vi avslutter 

seminaret med en stor hente-konsert. Vi legger vekt på mestring og spilleglede hos de unge 

musikantene og ønsker å vise barna at de har valgt en hobby som kan vare hele livet. Dette er 

også rekrutteringsarbeid – om enn av det langsiktige slaget. 

 

Musikalsk utvikling var også et tydelig mål vi satte oss for to år siden. Tiltak har bl.a. vært å 

sette tidsfrister for når nytt stoff skal øves inn og økt vektlegging av gruppeøvelser – også 

med innleide instruktører. På seminarer har vi i samråd med vår faste dirigent hentet inn 

eksterne krefter til å inspirere oss og løfte oss musikalsk. I 2017 fikk vi 2. plass i 6. divisjon i 

NM og gruppepris til slagverkgruppen. Vi fikk 1. plass i Jan-Am. I 2018 kom vi på 1. plass i 



5. divisjon i NM, med 2 poeng mer enn 2. plassen. Dette mener vi tydelige viser en vellykket 

satsing på musikalsk utvikling. 

 

Korpset arrangerer flere konserter gjennom året, ofte i samarbeid med andre korps. I år er 

Haugesund Ungdomskorps gjestekorps på sommerkonserten og til høstkonserten er 

Musikkorpset Heimdal invitert med. Til jul er det tradisjon at Frelsesarmeens hornorkester 

inviterer oss med. De konsertene vi selv arrangerer har vanligvis gratis inngang, og 

skolekorpsmusikanter inviteres spesielt. Vi oppleves som en viktig og god samarbeidspartner 

i korpsmiljøet i Nord-Rogaland. 

 

En ivrig klarinettgruppe i HJO har i 2 år invitert med klarinettister fra skolekorpsene og 

arrangert «sommerspill» for å vedlikeholde embouchuren, øve på bladspill, intonasjon og rett 

og slett ha det gøy! I år blir tilbudet utvidet til alle treblåsere fra 7. klasse og oppover. 

 

Ved å fokusere på rekruttering og inkludering av ungdom, samt musikalsk utvikling både hos 

individ, grupper og i korpset som helhet - har vi kommet langt. Vi ønsker imidlertid å strekke 

oss lenger! Utviklingsprisen til oss vil bli øremerket til bruk av instruktører - noe som det er et 

sterkt ønske i korpset at vi skal benytte mer ressurser på.  

 

Med vennlig hilsen  

Astrid Helen Ove 

Sekretær Haugesund Janitsjarorkester 

 

Tlf: 90 50 72 21 

Email: haugesundjanitsjar@gmail.com  
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