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POLSK

Zapraszamy do udziału w  
orkiestrze dętej (Musikkkorps)!

Każda amatorska orkiestra stale poszukuje nowych  członków. 
W tej broszurce przeczytasz na czym polega działalność 

amatorskich orkiestr dętych. Być może jest to wymarzone hobby 
dla Ciebie, Twojego dziecka albo kogoś ze znajomych.
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W tego typu orkiestrze można grać 
jako dziecko, ale także jako dorosły, 
praktycznie przez całe  życie. Co 
tydzień spotykacie się na próbach, gdzie 
poznajecie ludzi i gdzie często zawiązują 
się bliskie przyjaźnie. Ćwiczycie, żeby 
przygotować się do koncertów i innych 
występów, którymi uświetniacie 
rozmaite wydarzenia kulturalne. W tej 
sposób wzbogacacie lokalną wspólnotę, 
zdobywacie cenne umiejętności, a 
także kontakty towarzyskie i poczucie 
przynależności. 

W Norwegii istnieje 1600 orkiestr 
dętych, w których gra 60 000 
muzykantów. Dla każdego chętnego, 
niezależnie od wieku, płci i umiejętności 
znajdzie się odpowiednia orkiestra. 
Szkolne orkiestry dęte (skolekorps) to 
oferta dla uczniów w wieku od 7 do 19 
lat, a  pozostałe orkiestry (voksenkorps) 
są przeznaczone dla  starszej młodzieży 
i dorosłych. Orkiestry mogą mieć różne 
składy instrumentów, a z niektórymi 
występują też mażoretki.
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Dlaczego 
warto 
zapisać 
się do 
orkiestry?
MUZYKA I NAUKA
Uczysz się gry na wybranym 
instrumencie lub wykonywania 
układów taneczno-marszowych. Raz 
lub dwa razy w tygodniu orkiestra 
ćwiczy  z dyrygentem lub instruktorem. 
Dodatkowo są lekcje z nauczycielem 
instrumentu. Każdy w orkiestrze jest 
ważny, a zadania są dopasowane do 
poziomu poszczególnych jej członków.
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  nauczyć się grać na instrumencie 

lub wykonywać układy taneczno- 
marszowe

  poznać dzieci i dorosłych z tej samej 
okolicy i zdobyć przyjaciół w różnym 
wieku

  nauczyć się współpracy i uważności 
wobec innych

  uczestniczyć w  ciekawych 
wydarzeniach jak koncerty lub 
wyjazdy weekendowe 

SPOSÓB NA CIEKAWE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO 
Dzieci, młodzież i dorośli mają potrzebę rozwijania swoich zainteresowań w czasie 
wolnym. Potrzebują też pozytywnych przeżyć. W orkiestrze mogą:

Wszyscy dorośli pracujący z orkiestrą dziecięcą są zobowiązani do dostarczenia 
zaświadczenia o niekaralności.



ROLA DOROSŁYCH
Amatorskie orkiestry dęte są to w sensie 
prawnym organizacje pozarządowe. 
Prowadzone są przez samych członków 
lub ich opiekunów. Każda orkiestra ma 
zarząd, który odpowiada za organizację 
koncertów i wydarzeń oraz za pozyska-
nie funduszy na działalność. Dodatkowo 
członkowie wspomagają orkiestrę w 
rozmaitych sprawach praktycznych. 
Odbywa się to na zasadzie wolontariatu 
(dugnad) i jest bardzo cenione. Jest to też 
dobra okazja do poznania innych dzieci i 
ich rodziców oraz wspólnego działania na 
rzecz społeczności lokalnej.

Dlaczego 
warto 
zapisać 
się do 
orkiestry?

  NORDBY SKOLEKORPS 
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INSTRUMENTY I SPRZĘT
Każdy uczestnik  orkiestry szkolnej  może wypożyczyć 
instrument i sprzęt, którego potrzebuje. Otrzymuje także 
lekcje muzyki lub choreografii z nauczycielem i dyrygentem. 
Orkiestra potrzebuje środków na zakup instrumentów i 
honoraria dla instruktorów. Dlatego oprócz wykonywania 
prac społecznych na rzecz orkiestry  uczestnicy płacą składki 
członkowskie. W niektórych gminach jest możliwe uzyskanie 
zasiłku pokrywającego składki dla rodzin, które tego 
potrzebują.
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Masz ochotę grać w orkiestrze dętej lub zapisać do niej Twoje dzieci?  
Skontaktuj się ze szkołą, lokalną orkiestrą w Twojej okolicy lub ze 

Związkiem Orkiestr Dętych (Norges Musikkorps Forbund)

Tutaj informacja o Twojej lokalnej orkiestrze:

Norges Musikkorps Forbund (NMF) jest jedną z największych organizacji pozarządowych w kraju. 
Członkowie mogą brać udział w konkursach, pokazach i innych zorganizowanych przez NMF  wydarzeniach 

np. letnich kursach wyjazdowych. NMF stara się wspierać swoje orkiestry we wszystkich sprawach.
Strona Związku: musikkorps.no 

Adres mailowy: post@musikkorps.no
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