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Bandoya 
hoşgeldiniz! 

Müzik icra eden tüm bandolar yeni üye edinmek 
isterler. Bu broşürle, bando hakkında daha 
fazla bilgi edinebilir ve bu faaliyetin size, 

çocuğunuza veya tanıdıklarınıza uygun bir 
faaliyet olup olmadığını bulabilirsiniz.  
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Bandoda çalmak bütün hayat boyu 
yapabileceğiniz bir faaliyettir. Burada, 
her hafta prova için buluşacağınız 
iyi arkadaşlar edinirsiniz. Birlikte, 
konserler ve büyük müzik deneyimleri 
için prova yaparsınız. Bandoda iyi ve 
güvenli bir yerel çevrenin oluşmasına 
katkıda bulunabilir ve öğrenme, beceri 
edinme, dostluk ve ait olma duygularını 
yaşarsınız. 
Norveç’te 1600 bandoda 60 000 den 
fazla kişi bir müzik aleti çalmakta 
veya gösteri yürüyüşlerinde değnek 
çevirmektedir. Yaş, cinsiyet ve yetenek 
durumuna bakılmaksızın, katılmak 
isteyen herkese uygun bir bando bulmak 
mümkündür. Okul bandoları yaklaşık 
7-19 yaş arası okul öğrencilerine 
yönelikken, yetişkin bandoları gençler 
ve yetişkinler içindir. Bandolar çeşitli 
müzik aletlerinden oluşmakta olup, bazı 
bandoların ayrıca gösterilerde değnek 
çeviren ekipleri vardır.  
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Neden 
bandoda 
yer almalı?  
Müzik ve öğrenim
Bandoda, başkalarıyla uyum içinde 
bir müzik aleti çalmayı veya değnek 
çevirmeyi öğrenirsiniz. Üyeler haftada 
bir-iki defa bir araya gelerek, bando şefi 
veya yönetmen eşliğinde prova yaparlar. 
Ayrıca, okul bandolarındaki müzisyenler 
daha iyi beceri sahibi olmak için müzik 
aleti öğretmeninden eğitim alırlar. 
Bandonun her üyesi önemlidir ve üyelere 
kendi seviyelerine uygun zorlukta 
görevler verilir. 
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  başkalarıyla birlikte bir müzik aleti 

çalmayı veya değnek çevirmeyi 
öğrenmek 

  değişik yaş ve cinsiyetten arkadaşlar 
edinmek. İnsan kendi yakın çevresinde 
oturan çocuk ve yetişkinlerle tanışma 
imkanı bulur.  

  işbirliği yapmayı ve başkalarını 
dikkate almayı öğrenmek. 

  eğlenceli konserlere, hafta sonu 
seminerlerine ve bando gezilerine 
katılmak. 

Boş zaman değerlendirmek için güvenli ve iyi bir çevre  
Çocuklar, gençler ve yetişkinlerin boş zamanlarında olumlu deneyimlere ve anlamlı 
faaliyetlere ihtiyacı vardır. Bandoda şunları edinirsiniz: 

Bandolarda çocuklarla çalışan tüm yetişkinlerin polisten iyi hal belgesi getirmesi 
gerekmektedir. 



Yetişkinlerin bandodaki 
rolü 
Bandolar, bando üyeleri ve onların velileri 
tarafından yürütülen gönüllü örgütleridir. 
Bütün bandolarda faaliyetleri organize 
etme ve bandonun işletmesi için para 
bulma sorumluluğunu yüklenen bir 
yönetim kurulu vardır. Ayrıca herkes 
çeşitli pratik görevler üstlenerek katkıda 
bulunabilir. Bando için gönüllü olarak 
çalışmaya imece denir ve imeceye yerel 
çevrelerde çok önem verilir. Bu, herkesin 
ortak yararlar ve deneyimlere katkıda 
bulunduğu bir ortamda başka anne-
babalar ve çocuklarla tanışmak için iyi bir 
olanaktır.  

Neden 
bandoda 
yer almalı?  
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Malzeme ve müzik aletleri  
Okul bandolarında üyelerin ihtiyacı olan müzik aletleri ve 
diğer malzeme kendilerine ödünç olarak verilir. Ayrıca, değnek 
çevirme veya müzik öğretmeni ve bando şefi tarafından her 
hafta eğitim verilir.  

Bandonun şef, öğretmen ve müzik aletlerini ödeyebilmek için 
paraya ihtiyacı vardır. Herkesin gönüllü olarak bandoya para 
sağlamak için çalışmasının yanısıra, tüm üyeler üyelik aidatı 
öderler.  Bir çok belediyede, üyelik aidatını ödeyemeyecek 
durumdaki aileler için destek düzenlemeleri vardır. 
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Siz kendiniz veya çocuklarınız bandoya başlamak isterseniz, 
yerel bando, okul bandosu veya Norveç Bandolar Birliği (Norges 

Musikkorps Forbund) ile temasa geçin.  

Sizin bölgenizdeki yerel bandoya ilişkin bilgiler: 

Norveç Bandolar Birliği (NMF) ülkenin en büyük boş zaman değerlendirme örgütlerinden biridir. 
Norveç Bandolar Birliği aracılığıyla, bando üyeleri yaz kursu veya bando yarışmalarına katılabilirler. 

NMF bandolara günlük en iyi koşulları sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. 
İnternet sayfası: musikkorps.no 

E-posta adresi: post@musikkorps.no
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