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Bakgrunn Tasta Skolekorps 

Organisering og ambisjoner 

Tasta skolekorps har i snart 70 år vært en aktiv kulturaktør i Stavanger, og utgjør en viktig del av 

ungdomsarbeidet i Tasta bydel. Tasta skolekorps har jevn rekruttering, primært fra barneskolene 

Tasta og Byfjord, og vi har i dag litt over 100 musikanter  fra aspirant til senior. De forskjellige 

korpsene er inndelt i følgende aldersgrupper: 3 klasse: aspirant, 4 klasse: juniorkorps, 5-7 klasse: 

mellomkorps, 8-13 klasse: seniorkorps.  

Tasta skolekorps beveger seg musikalsk mellom original brassband- sjanger til musikk av mer 

underholdende art. Det er nettopp dette spennet som er et av suksesskriteriene til korpset. Vi klarer 

på denne måten å fange bredt i interesseområder hos musikantene. 

Mellomkorpset  deltar sammen med seniorene i Stavanger Open, en årlig 
underholdningskonkurranse. Her har korpset utmerket seg med flere flotte oppsetninger og showet 
fra 2009 ble som første korpsinnslag med i Norske Talenter på TV2. I denne 
underholdningskonkurransen har vi bak oss flere år med kjekke framføringer. De siste årene har vi 
hatt tema som «Michael Jackson – a tribute», «Tasta skolekorps goes west», «Harry Potter» og 
«Sirkus Tasta», «James Bond – play another day», «Lion King», «Pirates of the Carribean» og ikke 
minst “Star Wars” (i 2017).  
 
Tasta skolekorps har som musikalsk målsetning å være blant de beste skolekorpsene i landet. 
Vi søker å oppnå dette ved å jobbe for et godt sosialt miljø i korpset og et godt undervisningstilbud i 
samarbeid med kulturskolen. Målsettingen er forankret både i styret, hos dirigenter og hos 
musikanter og foresatte. Det er en balansegang mellom høye musikalske krav og samtidig ha fokus 
på godt sosialt miljø. Dette søker vi å klare gjennom å stille musikalske krav til den enkelte musikant, 
samtidig som vi har fokus på miljøskapende aktiviteter gjennom hele året.  
 
Samarbeid med kulturskolen 

Korpset samarbeider tett med kulturskolen i Stavanger og opplæringen ivaretas av dyktige lærere 

ansatt i Kulturskolen. Dirigenten for seniorkorpset og dirigenten for mellomkorpset er begge ansatt i 

kulturskolen. De er, i tillegg til å dirigere korpsene, også instruktører for grupper og enkeltmusikanter 

i korpset. Dette er med å skape kontinuitet i musikkopplæringen som gis. Videre har vi instruktører 

fra kulturskolen som underviser i ene- og gruppetimer. I tillegg har korpset prioritert å kjøpe timer til 

hjelpedirigent til mellomkorpset. Dette for å fange opp og støtte de yngste musikantene.  

Et av de viktigste suksesskriteriene i Tasta skolekorps er dirigent Morten Øvrebekk. Han står for 

kontinuiteten i korpset og har eierskap til hele korpsets virke. Morten Øvrebekk dirigerer 

seniorkorpset, er ansvarlig for all aspirantopplæring og har i tillegg individuelle timer og gruppetimer 

med musikantene. Dette har stor betydning for helhetstenkningen som gjennomsyrer korpset.  



 

 

Hvorfor bør Tasta skolekorps få utviklingsprisen for 2018? 
 

 I 2016 etablerte Tasta Skolekorps et nytt korps: Tasta Skolekorps, mellomkorpset. 
Mellomkorpset favner musikanter fra 5-7 klasse, korpset har full besetning og gjør det mulig 
for de eldste musikantene på barnetrinnet å tidlig få være med i et korps som satser seriøst 
musikalsk. Mellomkorpset har hatt gode plasseringer i RM for skolekorps (4 divisjon) både i 
2017 og 2018, og i 2017 deltok de i tillegg i NM.  

 

 Denne satsingen på et eget mellomkorps har også muliggjort videreutvikling av det 
musikalske arbeidet i seniorkorpset, som nå kun består av musikanter fra ungdomsskolen og 
videregående. Dette arbeidet har resultert i seier i 1 divisjon for NM i skolekorps i 2017, og 
deltakelse i EM for ungdomsbrassband i mai 2018.  

 

 Stavanger Open er et av årets høydepunkt for musikantene, her får vi utfolde oss, både 
kreativt og musikalsk. Her opptrer mellom og seniorkorpset samlet, noe som skaper en 
verdifull sosial arena for det musikalske samarbeidet mellom aldersgrupper. I 2018 er Tasta 
Skolekorps invitert til å opptre på festkonserten under Stavanger Open. Da får vi muligheten 
til å lage et enda bedre og lengre show enn vi pleier, og det gleder vi oss utrolig mye til. Vi 
håper korpsets arbeid og nytenkning kan være til glede og inspirasjon også for andre.  
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