
 

 

 

 

 

INFORMASJON SAMSPILLSEMINAR 

Hva er et samspillseminar? 

Samspillseminaret er ment som et kjekt møte med Bjergsted kulturpark og med 

Rogalandsmesterskapet for skolekorps. Dette er et tilbud til de aller yngste medlemmene i 

korpset; til aspiranter i korps som deltar i RM, men som selv er for unge til å være med 

junior- eller hovedkorpset i selve konkurransen.  

Hva skjer på samspillseminaret? 

Samspillseminaret ledes av kjekke og profesjonelle instruktører/musikere. Deltagerne blir 

delt inn i grupper etter instrument og de spiller sammen både i grupper og i et stort korps.  

Samspillseminaret bruker ikke noter, men baserer seg på å lære musikken utenat.  

Etter endt dag fremfører deltagerne det de har øvd inn i Stavanger Konserthus og salen 

Fartein Valen. 

 

Innimellom spillingen er det lagt opp til gode pauser hvor deltagerne både får tid til å leke 

og til å spise medbrakt matpakke. De blir til enhver tid passet på av voksne.  

 

På Samspillseminaret blir man kjent med jevnaldrende musikanter fra korps i hele 

Rogaland. Man får muligheten til å spille annen type musikk enn det man gjør i korpset, og 

man får ikke minst muligheten til å stå på scenen og spille konsert i selveste Stavanger 

Konserthus og salen som heter Fartein Valen.  

 

Oppmøtetid og registrering 

Aspirantene som tilhører korps med janitsjarbesetning møter lørdag.  

 

Aspiranter fra korps som begynner på A-M møter opp kl 09.30. 

Aspiranter fra korps som begynner på N-Å møter opp kl 09.45.  

 

Oppmøtested: 

Stavanger Kulturskole Sandvigå 5. 

Kontaktpersonen for hvert enkelt korps samler sine aspiranter og registrerer dem samlet.   

NB! Kontaktpersoner må være tilgjengelige når barna deltar på samspillseminaret.  

Husk å ha telefonen på i tilfelle vi må ha tak i dere. 

 

 



 

 

Utregistrering: 

Etter endt konsert vil aspirantene bli ført tilbake til skolen hvor de pakker ned sine 

instrumenter. Deretter er det viktig at de blir utregistrert før foreldrene kan ta over. Vi 

ber alle foreldre ha litt tålmodighet med denne prosessen og vente på sine barn utenfor 

skolen slik at det går så hurtig som mulig for alle sammen. 

Kontaktpersonen for aspirantene sørger for å utregistrere sine aspiranter. 

Kontaktpersonene må ikke forlate Bjergsted før alle aspirantene er utregistrert. 

Hva skal aspirantene ha med seg? 

Instrument 

Alle må ta med seg instrumentet sitt.  

Slagverkere tar med seg en skarptromme, stativ og stikker. 

Dere skal ikke ta med dere noter eller notestativ. 

 

Mat & Drikke 

Det er mye energiutfoldelse i løpet av denne dagen. Derfor er det viktig at de har med seg 

god og sunn mat og drikke. 

 

Kom på konsert! 

I Fartein Valen får foreldre, besteforeldre, søsken, tanter og onkler høre hva aspirantene 

har lært i løpet av dagen.  

 

Konserten er i Stavanger Konserthuset og billetter kjøpes i inngangen.  

Billetter kr 50,- for voksne og kr 25,- for barn. 

Lørdag 14. mars starter konserten kl 14.15 i Fartein Valen 

 

Velkommen til en strålende opplevelse! 

Kontakt oss 

Vi gleder oss til å få besøk av alle aspirantene. 

Ansvarlig i korpset kan ta kontakt med: 

Lilli Anne J. Grong 

Tlf: 982 41 170 e-post: lilli@musikkorps.no 
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