
 
 

 
 

Sterkere sammen!  
Samarbeid og overgang mellom skolekorps og voksenkorps 
 
 
Korps er fantastisk og en aktivitet for livet. Trivsel er viktig, og ved å heie på og 
hjelpe hverandre beholder vi medlemmene. Gi de eldste skolekorpsmusikantene 
mulighet til å prøve seg i voksenkorpset – musikalske utfordringer 
og mulig rekruttering er avgjørende!  Har skolekorpset en drilltropp junior eller 
senior tropp, la de være med å bidra til konserten. La drillinstruktøren og de eldre 
medlemmene i drilltroppen få utfordre seg sammen med musikantene.   

 

 
 
 
Til skolekorpsmedlemmer: 
 

o Dra på konserter med voksenkorpset.   
o Få med deg medmusikanter på øvelse i voksenkorpset. Kanskje det går an å 

prøve seg i voksenkorpset i et prosjekt?  
 

Til voksenkorpsmedlemmer:  
 

o Ta godt imot skolekorpsmedlemmer. Gi dem tillit og ansvar, slik at de får en 
god opplevelse.   

o En god start i voksenkorpset kan bidra til at de fortsetter i korps også som 
studenter.   

o Hva betyr korpset for deg? Del historiene med de nye  
medlemmene i korpset.   

o Gå på konserter og følg med på hvordan det går med  
skolekorpset. Vis interesse for musikantene og inviter  
de med på øving.   

o Tilby deg å bidra om det trengs. Du kan for eksempel  
invitere til samling for alle på ditt instrument.  



 

 
 

 
Til styrene: 

 

o Ha møter mellom styrene i voksenkorpset/skolekorpset og finn gode 
samarbeidsarenaer.   

o Lag felles prosjekter og gode ordninger for overganger mellom skolekorpset 
og voksenkorpset - Inviter til åpen øving.  

o Voksenkorpset må legge til rette for at det er trygt og hyggelig å komme 
inn som ny og ung.    

o Samarbeid om utstyr, oppgaver og politisk påvirkning  
 
 
Til dirigenter:  
 

o Samarbeid om konserter og medlemmer. Lag gode overganger og 
samarbeidsprosjekter. Gå i dialog med drillinstruktøren, sammen kan det 
skapes et helhetlig inntrykk under konserten eller opptreden.  

o Lag tydelige avtaler slik at musikanten/drilleren vet hvilket korps den skal 
prioritere.  

o Diriger hverandres korps for å bli kjent med hele korpsløpet.  
o Som skolekorpsdirigent er det viktig å oppmuntre musikanter til å starte i 

voksenkorps.  


