
 
 

 
 

Sommer!   
Kos deg med musikken og drillinga gjennom sommeren. Finn på sosiale treff 
sammen med andre korpsvenner!   
  

Til musikanten:  
• Fortsett å ha det gøy med spillingen i sommer. I korps spiller vi mange ulike 
musikkstiler. Spill og lær improvisasjon med Felix Peikli, instruksjonsfilm finner 
du på vår YouTube-kanal.  
• Finn sommeraktiviteter i din region her.  

  

Til drilleren:  
• Tren sammen med andre drillere gjennom sommeren  
• Få ny inspirasjon med å se på Anetta Lucero sine drillfilmer 
• Inspirer andre drillere. Ha takeover på NMF sin TikTok-konto! Alle drillere 
over 13 år kan ha takeover. Er du interessert, send oss en melding på Drill i NMF 
sin Facebookside. (Både enkeltpersoner og drilltropper kan ha takeover).  
• Finn sommeraktivitet for drill her.  

  

  

Til drillinstruktøren:  
• Lag en treningsplan for de utøverne som ønsker å trene gjennom sommeren  
• Gi motivasjon til alle utøverne, ekstra fokus på de som vurderer å ikke 
fortsette.  
• Planlegg treningsoppstart i august og treningsplan for høsten  
• Gå i dialog med dirigenten og legg planer sammen for felles prosjekter og 
aktiviteter for neste sesong.  
• Planlegg konkurransesesongen med å finne ny musikk og planlegg nye 
koreografier   

  

Til dirigenten:  
• Legg repertoarplan for neste sesong og drypp repertoar til medlemmene 
igjennom sommeren. Ta gjerne med deg musikanter i planleggingen!  
•  På Youtube finner du gode innspillinger av korpsmusikk med partitur fra 
forlagene.  
• Ta kontakt med medlemmer du vet er på vippen. En telefon kan være det 
som skal til for å velge å bli i korpset.  
• La høstens første øvelse gi korpset en flying start - Vær godt forberedt!    

  

Til styret:   
• Har korpset hatt pause? Gjennomfør en sosial sommeravslutning for 
korpset selv om det ikke står på planen!   

o Oppfordre foresatte til å gjøre noe sosialt sammen  
• Legg planer for en fantastisk korpshøst.  
• Sett opp samarbeidsmøte mellom dirigent, drillinstruktør, kulturskolen og 
andre instruktører for felles målsetning og videre samarbeid.  

o Kan dere gjøre noe sammen med nabokorpset?  
• Planlegg mange gode og varierte aktiviteter. På musikkorps.no  
finner du oppdatert smitteveileder.   
 

 
Vil du spille og drille med andre korpsmedlemmer i sommer?  
Sjekk aktivitetene vi tilbyr!  

https://www.youtube.com/watch?v=tvDSIhTBwxU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tvDSIhTBwxU&feature=youtu.be
https://musikkorps.no/sommeraktiviteter/
https://musikkorps.no/laer-drillserier-med-annetta-lucero/
https://www.facebook.com/Drill-i-NMF-298814906817033/
https://www.facebook.com/Drill-i-NMF-298814906817033/
https://musikkorps.no/bli-med-pa-sommerdrill/
https://musikkorps.no/sommeraktiviteter/
https://musikkorps.no/sommeraktiviteter/

