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Søknad om NMF Rogaland Utviklingspris 2018 

 

Jåtten skolekorps søker med dette om NMF Rogaland Utviklingspris 2018 for god 

musikalsk utvikling de senere årene samt et godt rekrutteringsarbeid som sikrer 

etterveksten og utsiktene til å beholde et solid korps i nærmiljøet. 

Jåtten skolekorps består pr. april 2018 av 71 musikanter som fordeler seg på 30 i 

hovedkorps (11-19 år), 27 i juniorkorps (9-11 år) og 14 aspiranter (8-9 år). Skolekorpset 

har medlemmer fra i alt 5 skoler i Forus/Gausel/Hinna området; Gautesete, Godeset, 

Gausel, Jåtten og British School. De siste årene har det vært en stor økning i tilveksten 

av aspiranter noe som er meget positivt for framtidig utvikling av korpset. 

Jåtten skolekorps deltar i 1. divisjon Brass og har gjennom systematisk arbeid over 

lengre tid med rekruttering og satsning på instruktør/dirigent ressurser oppnådd flotte 

resultater i regionens musikkonkurranser. De siste oppnådde resultatene var vinner av 

Underholdningsprisen i Stavanger Open høsten 2017 samt en meget sterk 2. plass i 

Rogalandsmesterskapet våren 2018. Korpset gjør seg nå klar for å delta i NM i Bergen i 

slutten av juni. 

Rekrutteringsarbeidet har bestått i bl.a. oppsøkende virksomhet på skolene det 

rekrutteres fra og årets (høstens) aspirantkull er allerede rekruttert og får nå før 

sommeren lov til å prøve seg med instrumenter og samspill. 

Juniorkorpset har i år rekordmange som er klare for opprykk til hovedkorpset, dette vil 

føre til en god tilvekst på 25% til hovedkorpset til høsten. 



Blant korpsfamiliene er totalt 15 nasjonaliteter representert og i vårt korps er integrering 

på tvers av alder, kjønn og nasjonaliteter en viktig målsetting, Vi ser at når barn og 

ungdom samhandler på tvers av forskjellighet så fremmer dette sosial og musikalsk 

utvikling. 

En tildeling av utviklingsprisen vil medføre et kjærkomment bidrag til driften og de 

investeringer som korpset må gjøre for å opprettholde kvaliteten i tilbudet vi kan gi til 

våre medlemmer. 
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