
Søknad om midler til «KorpsCamp» 

 
 

Kornatiden har gjort det utfordrende for skolekorpsene å rekruttere og beholde medlemmer 
i skolekorpsene. Rekrutteringskonserter på skolene er avlyst og det samme er de 
tradisjonelle sommerkursene som Norges Musikkorps Forbund arrangerer. Mange av våre 
medlemmer har deltatt på sommerkursene og fått en fin musikalsk utvikling og en god 
motivasjon til å fortsette korpslivet. I tillegg er korpsturer som medlemmene har gledet seg 
til i lang tid utsatt eller avlyst. Vi må derfor tenke nytt denne sommeren. 
 
For å kompensere for dette ønsker de fem skolekorpsene i Stjørdal kommune å gå sammen 
om to type sommerkurs, heretter kalt korpscamp. En korpscamp som er beregnet for 
potensielle nye medlemmer i korpsene og de yngste, og en korpscamp for medlemmer i 
korpsene.  
 

Tidspunkt 

Kursene gjennomføres i uke 33, uka før skolen begynner. Det blir tredagers kurs fra mandag 
10.august til onsdag 12.august. Alle dager fra kl. 8.30 – 15.30. Det er gratis å delta. For å 
forenkle gjennomføringen tar deltagerne med seg niste selv, og kurset holder drikke og 
frukt/grønt. Foreldre i skolekorpsene vil bistå som vakter på korpscampene. Kursene holdes 
på lokale skoler på Stjørdal.  
 

Tilbud 1: Korpscamp rekruttering 

For barn født i 2011 og 2012. Tanken her er å få rekruttert inn nye korpsmusikere, samt gi et 
tilbud til korpsenes aspiranter som allerede er i gang med spillingen. Deltagerne vil få 
mulighetene til å prøve ulike instrument, delta på rytmelek, notelære og ikke minst være i et 
positivt fellesskap og oppleve mestring, trivsel og læring. Korpscampen avsluttes med en 
felles konsert for foreldre og søsken.  
 
Vi har plass til 27 barn fordelt på 3 grupper med 9 barn på hver gruppe. Det skal være en 
instruktør samt to ungdommer over 15 år som hjelper til pr gruppe. Vi ønsker å bruke de 
eldste korpsmedlemmene som hjelpeinstruktører. De er gode forbilder og har ferdigheter vi 
trenger. I år er det også ekstra vanskelig å få sommerjobb for ungdom, og dette er vårt 
bidrag i så måte.  

 
Tilbud 2: Korpscamp sommerkurs 

For barn og ungdom født i 2007 – 2010 som allerede spiller i korps. Opplegget vil gi 
musikantene mulighet til å få spille sammen i grupper, få instruksjon av kvalifiserte lærere og 
utvikle seg som musikanter.  
 
For begge kursene deles de påmeldte inn i instrumentgruppene treblås, messing og slagverk 
med hver sin kvalifiserte lærer.  
 
Vi har plass til 30 barn fordelt på 3 grupper a 10 barn med en instruktør og en ungdom over 
15 år som hjelper til pr gruppe.  

 



Budsjett 

Kostnaden for å få gjennomført et slikt opplegger ligger i å kunne betale kvalifiserte, flinke 
lærere til å være instruktører. Honorar på kr 2 500 per lærer per dag inkludert forberedelser. 
Dette er samme sats som Norges musikkorps forbund bruker på sine sommerkurs. I tillegg 
kommer utgifter til materiell, litt frukt og grønt samt leie og forsterket renhold av lokaler.  
 
 

Utgifter Sum 

Tilbud 1: Treblåsinstruktør 3 dager a 2 500 kr 7 500 

Tilbud 1: Messinginstruktør 3 dager a 2 500 kr 7 500 

Tilbud 1: Slagverkinstruktør 3 dager a 2 500 kr 7 500 

Tilbud 1: Ungdomshjelpere. 6 ungdommer a 3 
dager a 500 kr 

9 000 

  

Tilbud 2: Treblåsinstruktør 3 dager a 2 500 kr 7 500 

Tilbud 2: Messinginstruktør 3 dager a 2 500 kr 7 500 

Tilbud 2: Slagverkinstruktør 3 dager a 2 500 kr 7 500 

Tilbud 2: Ungdomshjelpere. 3 ungdommer a 3 
dager a 500 kr 

4 500 

  

Utgifter til frukt/grønt og drikke 5 000 

Reklamemateriell 5 000 

Leie av lokaler/forsterket koronarenhold 6 500 

Sum utgifter 75 000 

Dugnadsinnsats foreldre i korpsene 
Planlegging og etterarbeid 50 timer a 150 kr  
 
Vakthold skolene: 
Tilbud 1: 3 voksne pr dag i 8t x 3 dager a 150 kr 
Tilbud 2: 3 voksne pr dag i 8t x 3 dager a 150 kr 

 

 
7 500 

 
 

10 800 
10 800 

Sum dugnadsinnsats 29 100 

Totalt kostnader korpscamp 104 100 

  
Søknadssum 75 000 

 
Vi søker herved om 75 000 kr i støtte for å få gjennomført dette tilbudet. 
 

Disse står bak søknaden: 
Halsen skolekorps orgnr: 971 386 568 
Haraldreina og Kvislabakken skolekorps orgnr 915 521 398 
Lånke skolemusikk orgnr 975 602 761 
Skatval skolemusikk orgnr 981 129 040 
Hegra skolemusikk orgnr 970 066 187 


