Sammendrag nettmøter 21.01.21
Rekruttering – Erfaringer fra fjoråret og planlegging av årets kampanje

Melhus Skolekorps






Plakater, flyers, bilder – delt materiell digitalt
«Turne» med dirigenter, lærere
Utendørs skolekonserter
Arrangerte åpen korpskveld
Tar med mye videre – god kvalitet og profesjonelt materiell, videoer, bilder, kanskje spille inn
nye videoer hvert år

Byneset Leinstrand Skolekorps / Nidarvoll skolemusikkorps



Åpen dag øvelse
Stuntkonsert i skolegården med dirigent/instruktører/ungdomsskoleelever – godt utbytte av
det, populært

Rennebu Skolekorps





Har normalt en større konsert, lyd/lys, bra opplegg – kunne ikke gjennomføres i fjor
Har fått komme inn i FAU for å presentere korpset for foreldrene – god respons
Samarbeid med skolen, inn i musikkundervisningen – SFO prosjekt. Skolen er positiv, liten
skole – god kommunikasjon
Utfordring å finne en god overgang fra prosjekt i skolen til korpset

Breidablikk Skolekorps






Konsert/presentere instrumenter i skolen, lager brosjyrer
Lagde film til 17.mai, Zoom, alternative løsninger – Fokus på å beholde eksisterende
musikere
Drillkurs i sommer – god rekruttering etter det
Mulig å starte opp SFO prosjekt igjen
Utfordringer å beholde aspiranter fra de starter i korpset til de får plass i kulturskolen

Horg og Flå Juniorkorps / Soknedal og Støren Skolekorps












2-3min video med korpset, videosnutter med musikerne som presenterte instrumentene
Videoene ble distribuert i skolen, delt på sosiale medier
Ungdommene ble med på «turne» der de spilte konsert i skolegården, god stemning.
Barnehagekonserter ute, veldig populært
Fikk komme inn i klasserommet, presentere korpset.
Brosjyrer i tillegg til presentasjon/konsert
Åpen korpskveld – med hele korpset
Korps i SFO/skole – vanskelig å få de over til korpset. Kanskje kortere periode i skolen er
bedre – få de interessert
Mer suksess å ha konserter i skolegården enn inne – ta med seg videre
Godt samarbeid med kulturskolene
I stedet for korpstur – konserter utenfor butikker samme helg



Synliggjøring – hadde mange uteøvelser – mulig å fortsette med det

Hegra Skolekorps






Konsert i skolen/SFO – samarbeid med kulturskolen
Vanskelig å få de over fra prosjekt i skolen til korpset
Korpscamp med instruktører for alle i skolekorpsene i Stjørdal
Facebook-kampanje – bilder med presentasjon av musikerne med instrument
«Korpskoordinator» fra kulturskolen – for å få tettere samarbeid mellom korps og
kulturskolen

Halsen Skolekorps





Bra opplegg med korpscamp i Stjørdal – bra rekruttering
Ny korpscamp på våren i år – med gode instruktører, samarbeid med kulturskolen
Få med foreldrene – finne løsninger
Samarbeid med Hegra Skolekorps for å få spille i større korps

Vinne Skolemusikkorps






Mange planer i fjor, ikke alt ble gjennomført
Fokus på å holde på eksisterende medlemmene
Brosjyrer
Startet prosjekt sammen med Verdal kommune – bedre samarbeid og rekruttering
Skal bedre samarbeid med korpsene, de kan lære av hverandre

Molde Juniorkorps




Juniorkorps som hører til tre forskjellige hovedkorps
Klassekorps
Erfaringer fra Danmark – Lærere/instruktører har skolekorpskonsert, vise fram korpset –
utfordring å få de til å bli med i korpset

Lerstad Skolekorps





Skolekonsert – mye interesse
Profesjonelle videoer med intervjuer – delt i sosiale medier og i skolen
Ble med i foreldremøter
Ha fokus på og invitere trinn som er aktuelle for å begynne i korpset

Haraldreina og Kvislabakken skolekorps






Med på opplegget til kulturskolen – delte ut brosjyrer
Konsert i skolen med Øystein Baadsvik, dirigent var med – veldig populært
Hornprosjekt i skolen
Gjenta flere av nye ideer fra i fjor
Leie profesjonelle som kan ha rekrutteringskonsert i skolen

Berg og Singsaker Skolekorps




Hadde gjennomført mye av rekrutteringsprosessen før nedstenging i fjor
Høsten – vise frem instrumenter, instrumentprøving
Aspirantsamspill i SFO-tiden – Er med på aktivitetene til skolekorpset, konserter




Være tydelig på hva foreldrene må bidra med, hvilke dugnader osv.
God kontakt med skolen og andre fritidsaktiviteter

Meldal Skolekorps



Lage videoer
Presentere korpset på sosiale medier og YouTube

Sandvollan Skolekorps




Rekruttering hele året
Vise seg frem 17.mai – vanskelig i fjor, men gikk i studio fikk spilt inn video/lyd for
promotering
Høsten – Fikk komme inn i klasserommet for å presentere korpset og spille

Skogn Skolemusikk




Trenger hjelp til å få tilbake omdømme, jobbe med styret og foreldregruppa
Mye interesse for Blås i SFO
Lage video for promotering

Skaun Barne- og Ungdomskorps



Planla turne og instrumentprøving, men vanskelig å få gjennomført
Høsten – turne med kulturskolelærerne inn i skolen, hadde med skriv om korpset

Grong Skolemusikk





Blås i skolen
Spilte sammen Grong Musikkforening på 17.mai
Konserter sammen kulturskolen – treffer bredt publikum
Prøver å legge øvelsene til rett etter skoletid, i forhold til logistikk

Digitale øvelser – erfaringer



Noen barn vil ikke være med pga video, la de være med uten video
Lag andre avtaler med de som ikke vil/kan være med, følge opp på andre måter, ringe å
snakke med de

NMF digitale aktiviteter







Forskjellige målgrupper og tema med ulike foredragsholdere
Musikantene tar med seg instrument er klar for å være med
Ligger ute i 24 timer
Oppfordre musikantene til å være med
Tips for dirigenter hvordan f.eks gjennomføre digital øvelse
Mer informasjon på www.musikkorps.no

