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Det som får ting til å skje 

-Godt samarbeid med skolen. Elevene får instrumentopplæring på skolen i 4. klasse. En av 
korpsets instruktører har musikkundervisningen i skolen. 


-Godt samarbeid med kulturskolen. Generasjonskorps hvor dirigenten er rektor i kulturskolen. 


-Elevene i korpset får nye korpsnoter på kulturskolen først og har vært gjennom stykkene før 
de kommer på korpsøvelse. 


-Dirigenter for aspiranter, juniorer og hovedkorps kommer fra kulturskolen. Dermed blir 
samarbeidet med kulturskolen godt. 
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-Alle korpsmusikanter er med på kulturskolen, dette gjør musikerne gode. 

Derfor er korpset er et bra sted å være 

-«Fredagsklubben» - de eldste får midler til å samles på fredagskveldene i eget hus. En voksen er 
tilstede, men i et annet rom.


-Kveldsmat på hver øvelse, gir foreldre mulighet til å kjøpe kaffe og alle musikerne får mat før de 
drar hjem.


-Kulturbygging – ungdommene i korpset er enige om at telefonene ikke har noe på øvelsene å 
gjøre. De har laget seg «mobilboks» som ungdommene selv henter frem når øvelsen begynner.


Jeg er stolt av å spille i korps 

-Korpset er attraktivt for næringslivet – sponser korpset med en del penger. 


-Kommunen er stolt av korpset. 

-Lydmann i styret som sørger for lyd og lyssetting. 

-Stort prosjekt hvor korpset og kulturskolen lager en felles oppsetning.





Rekruttering 
-«All-musikk» inspirert av «all-idrett». Foregår i SFO-tiden i to måneder, det er gratis, 
uforpliktende og moro for elevene. Får prøve seg på ulike instrumenter hver gang, tema kornett, 
tema klarinett osv. Drives av aspirantdirigenten i korpset. Aspirantdirigenten «spiller inn» ungene til 
allmusikken, han går rundt i skolegården og spiller for å «lokke» ungene. I tillegg gikk dirigent 
rundt i tredjeklassene sammen med to 11-12 åringer og viste frem instrumenter. De hadde med 
seg to instrumenter ekstra som de lot to elever spille på, og lokket med at dersom flere ville prøve 
å spille instrument måtte de komme på all-musikk. 
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-Flyer/informasjonsark for foreldre med informasjon 
om instrumenter og korps. Lurt å ha bilder av 
instrumentene i flyeren slik at barnet kan sette ring 
rundt instrumentet de har prøvd. Kanskje er det lurt 
med bilder av dirigent, styreleder i korpset osv for å 
gjøre det lettere for barnet å snakke om hva de har 
opplevd når de kommer hjem (NB! Noen elever kan 
velge å ikke begynne fordi læreren ser gammel ut). 
Kanskje kan det være lurt å bruke bilder av de eldste 
elevene som representanter for instrumentene? 


-Begrense antall plasser for aspiranter «Vi har bare 
ti plasser», gjør det eksklusivt å begynne i korpset.


-Gode relasjoner er viktige for barna, de må kjenne 
til den voksne og andre korpsmusikanter. Viktig å 
bruke aspirantdirigenten eller dirigenten i rekrutteringstiltak for å skape relasjon. 


-Året før man skal rekruttere bør elevene få opplevelser med korpset 9 ganger (noe må gjøres ni 
ganger for at det skal sette seg i følge Peter Boonshaft). Kanskje må man satse så hardt for å bli 
synlig nok til å få til rektruttering? 


-Walthornprosjekt og tromboneprosjekt på barneskolene som korpset rekrutterer fra. Går i regi 
av kulturskolen hvor kulturskolens lærere kommer inn og underviser interesserte elever på 
instrumentene sine tre dager. I tillegg «En smak av korps» hvor tredje og fjerdetrinn får to dager 
med instrumentopplæring på skolen sin styrt av kulturskolen og dirigenten i korpset. Avsluttes 
med en hentekonsert for foreldrene hvor korpsstyret får anledning til å snakke med foreldrene. 


-Nye aspiranter får sette opp en liste over tre instrumenter de kunne tenkt seg å spille, slik sikrer 
de at man ikke får 20 elever på slagverk. Hvis eleven må få sitt tredjevalg kontaktes foreldre i 
forkant.


Overgang fra aspirant – junior – hovedkorps 
-God dialog er viktig. Foreldre i samarbeid med kulturskolelærer og dirigent. 


-Åpenhet er en forutsetning for å ta vare på elevens motivasjon! 
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-Aspirantene må vite hva de må kunne for å kunne få «rykke opp» til neste nivå. Klare mål og 
sjekklister!  

-Dirigent som prøver og vil legge opp til det beste for ungene. Tilpasser og skriver noter som 
passer til alle musikerne.  

-Viktig å bygge relasjoner på tvers (slik at musikerne ikke er avhengige av elever fra sitt trinn for 
å ha noen å være sammen med på korpsøvelsene).


-Fadderordning hvor de eldste følger opp de yngste det første året. De får musikalsk ansvar på 
øvelsene, de yngste får sitte sammen med de eldste. Heldige hvor de eldste har interesse og 
glede av å hjelpe de yngste. 


-Instumentsamling, en på kornett samlet hele kornett/trompetgruppa hjem til seg for å spise 
pizza og spilling. Stas å få komme hjem til andre i instrumentgruppa.


-Bygger miljø blant overgangselever (de som skal gå fra barneskole til ungdomsskole, fra u.skole 
til videregående).


-Gir ungdommene en stemme, ungdomsstyre. Overnattingssamling for de eldste, overnattet på 
kulturskolen. Har ansvar for leker i pausene, utformet regler for korpsøvelsene, har brettspill som 
de kan holde på med i pausene. Ungdommene har ansvar og mulighet til å påvirke både musikk 
og miljø. 


-Plenumsmøte med alle musikere hvor de fikk komme med innspill og være med på å utarbeide 
mål for korpset. Både sosiale mål og musikalske mål. 


Korpset og samfunnet (kommunen) 

-Politikere må realitetsorienteres på hva det koster å drive korps. Hva koster en dirigent?


-Vi må ta ansvar og informere om behov for lokaliteter, penger og kreve fokus fra politikere.


-Ikke la mangel på penger stoppe gode ideer! Gode ideer: Korpsbidrag i bursdagspresang, 
korpset kan stille opp og spille for jubilanten dersom jubilanten ønsker seg penger til korpset i 
bursdagsgave. 



