Nærbø 19.mai 2019
Søknad om NMF Rogaland Utviklingspris 2019
Nærbø skulekorps søker med dette på NMF Rogaland sin utviklingspris på
bakgrunn av følgende kriterier:
1.Økt rekruttering over tid
2.Samarbeidsprosjekt mellom skolekorps og voksenkorps
Nærbø skulekorps ble stifta i 1964. Medlemstallet har variert med årene, men
har siden 2016 vært jevnt stigende. Korpset har egen drilltropp. Pr i dag har vi
99 medlemmer, rekruttert fra de tre skolene i bygda: Motland, Bø og Høyland.
Medlemmene er fordelt slik:
Hovedkorps 33, Juniorkorps 11, Aspirantkorps 17
Hoveddrill 16, Juniordrill 13, Aspirantdrill 9
For 4-5 år siden begynte korpset å ha en rekrutteringskonsert for alle 2.- og
3.klassinger på Nærbø. Denne foregår i mai, når korps og drill er «i vinden»
p.g.a. 17.mai. Alle elevene inviteres på konsert til den ene av skolene, der
hovedkorpset spiller litt og noen fra drillen viser litt. Etterpå deles det ut
brosjyrer der elevene kan melde seg på oppstartseminar. Vi bruker også
Facebook aktivt i denne prosessen, ved å reklamere og informere om påmelding.
Dette har vist seg å bli en stor suksess. Siden 2016 har vi hatt mellom 20 og 40
påmeldte, fordelt på korps og drill. Noen «faller av» det første året, men med så
mange i utgangspunktet kan vi tåle det.
På øvelsene med aspiranter og juniorer har vi disse siste årene hatt 1-3 voksne
tilstede i tillegg til dirigenten. Det har vært de samme personene hver gang, slik
at ungene blir kjent med disse og føler seg trygge på dem. Siste år har ett av de
eldste medlemmene i hovedkorpset hatt denne oppgaven, sammen med 1-2
voksne. På øvelser med hovedkorps/-drill er flere av styremedlemmene tilstede
hver gang. Vi har stor tro på at de voksnes tilstedeværelse har betydning for at så
mange trives og velger å fortsette i korpset/drillen.
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Det at rekrutteringen er stor det ene året, ser også ut til å ha en smitteeffekt for
det neste året. Ungene kjenner noen som er med, og det gjør det lettere og mer
populært å begynne i korps/drill.
På Nærbø er vi heldige som også har et voksenkorps. Nærbø musikkorps er uten
tvil med på å styrke rekrutteringa til skolekorpset. Det snakkes positivt om korps
i bygda, og vi har noen å samarbeide med og be om råd eller hjelp når vi trenger
det. Circa hvert tredje år har voksenkorpset og skolekorpset et
samarbeidsprosjekt der vi jobber fram mot en stor konsert/forestilling. Det har
f.eks. vært Grease, Abba-konsert, 80-tallsshow, og sist, men ikke minst
Disneykonserten som vi hadde 6.april i år. Sistnevnte ble en skikkelig suksess.
Vi solgte ut alle billettene, over 500 stykker, og konserten ble holdt i Nye Loen,
den store håndballhallen på Nærbø. Med som sangere hadde vi barne/ungdomskoret Emmaus (ca. 50 stykker i alderen 9-18 år) fra Nærbø bedehus,
og solister knytta til koret. Drillen og delvis juniorkorpset hadde ansvar for
sceneshow, med drill, dans og annen akrobatikk. Arbeidet og
forberedelsene/øvelsene til denne konserten begynte før jul. Det ble mange
fellesøvelser, og nye bekjentskap ble stifta på tvers av alder,
barn/ungdom/voksen. Selv om det ble mye terping og ganske så travelt, var det
bare positivt å høre fra medlemmene etter konserten. Dette ville de gjøre igjen!
Mandag 20.mai blir det visning av filmopptaket fra konserten, pizza og brus for
alle som deltok.
17.mai holdt vi vår faste tradisjon med at voksenkorpset og skolekorpset spiser
frokost i lag før barnetoget. Dette har stor verdi for oss.
Jeg vil nevne at gjennom samarbeid med voksenkorpset skjer det også en
musikalsk utvikling i skolekorpset, siden de på disse prosjektene må spille
vanskeligere noter enn de er vant med.
Å få tildelt Utviklingsprisen ville vært en flott belønning for arbeidet som drives
av engasjerte foreldre og flotte dirigenter/instruktører i Nærbø skulekorps! Det
koster penger å ha så mange medlemmer, så et bidrag til driften ville vært meget
gledelig!

Med vennlig hilsen
Solveig Romsdal Nærland
Leder, Nærbø skulekorps
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