Strategidokument, regionkorpset HOKK

HOKK skal være regionens representasjonskorps og et naturlig mål for
regionens talentfulle skolekorpsmusikanter.

Bakgrunn
I NMFs medlemsundersøkelse har svarene fra de eldste skolekorpsmusikantene vært
entydige: «jeg er blitt for gammel for skolekorpset» og «jeg mangler musikalske
utfordringer». Skolekorpsene er organisert på tvers av alderstrinn, som betyr at man i
mange av skolekorpsene har et spenn i alder fra 11 – 19 år, med de ulike mestringsbehovene
og utfordringene dette gir. Problematikken rundt manglende musikalske utfordringer er
ikke ny.
Regionkorpset HOKK er pr dd en musikalsk satsning på talentfull og ambisiøs ungdom som
faller mellom voksenkorpset for de «eldre» og skolekorpset for de yngre.
I forskningsrapporten Når hornet er lagt på hylla fra 2011 går det fram at mangel på
musikalske utfordringer er den viktigste grunnen til at ungdommen slutter. Det musikalske
nivået i mange skolekorps samsvarer sjeldent med de eldstes behov.
NMF Innlandet mottar støtte fra Innlandet fylkeskommune, kommunene på Hedemarken
(Ringsaker, Stange, Hamar, Løten) og Sparebankstiftelsen/Dextra Musica, for å
opprettholde drift av regionkorpset HOKK.

Visjon og mål
Visjon
HOKK skal være regionens representasjonskorps og et naturlig mål for regionens
talentfulle skolekorpsmusikanter.
Langsiktig mål
HOKK skal være et tilbud med musikalske opplevelser og utfordringer på høyt nivå. Korpset
skal etablere seg som et ideal for lokale skolekorps, og korpsets medlemmer skal utvikles til
naturlige forbilder i sine skolekorps.

Delmål
- Å tiltrekke seg de beste skolekorpsmusikantene i regionen.
- Å sikre motivasjon for videre musikalsk utvikling blant de eldste i skolekorpsgruppen.
- Å markere seg som et konsertkorps på høyt musikalsk nivå.
- Å rekruttere framtidige ledere og forbilder i lokalsamfunnene.
- Å bidra til å oppfylle NMFs visjon: #allesnakkerkorps
- Å bidra til å oppfylle NMFs verdier: Inkluderende – Inpsirerende – Engasjert

Målgruppe
HOKKs medlemmer er mellom 14-21 år, men det kan gis dispensasjoner i spesielle tilfeller.
Det er en forutsetning for deltagelse at man også er medlem av et skolekorps, da
intensjonen er at deltagerne skal komme tilbake til korpset full av motivasjon, positive
inntrykk og ny kunnskap – til inspirasjon for de yngre musikantene.
Ved fullt korps vil HOKK bestå av full symphonic band-besetning, med fullstendig treblåsmessing-og slagverksbesetning. Korpsets medlemmer velges ut etter søknad. Ved behov vil
NMF Innlandet innhente uttalelser fra referanser oppgitt i søknaden. Medlemskap i HOKK er
forpliktende, og det forventes at øvingssamlinger og konserter prioriteres høyt av den
enkelte, i tillegg til egenøving mellom hver samling.
Stammen i korpset sees i et to-års perspektiv,med supplerende opptak hvert år. Ved
førstegangs opptak er medlemmene mellom 14 og 19 år, noe som medfører at de eldste i
korpset vil være 21 år ved fullført to-års periode.
Medlemmene forplikter seg ved opptak til å betale deltakeravgift og til å forholde seg til
HOKKs reglement.

Faglig innhold
HOKK skal gi et faglig tilbud til skolekorpsmusikanter som trenger flere og større
utfordringer. Korpset skal være en sosial arena for selvutvikling med likesinnede ungdom
fra andre skolekorps.
HOKK kan også fungere som et representasjonskorps for regionen på ulike arenaer. Dette
for å vise at regionen står for både musikalsk kvalitet og fremtidsrettet korpsutvikling.
HOKK skal ledes av en anerkjent og ambisiøs dirigent som evner å utvikle korpset i tråd
med målsetningene. Dirigenten engasjeres med to-årsavtale, og engasjement lyses ut på
NMFs nettsider.
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HOKK skal være moderne, men med et blikk på historien. Repertoaret skal gi ulike
musikalske utfordringer for korpset, og korpset skal gjennom perioden dekke repertoar som
vil passe til ulike konsertarenaer- og settinger.
Aktivitetsplan og teknisk gjennomføring
En HOKK-periode strekker seg over to skoleår. Det legges opp til tre/fire samlinger i pr
skoleår, i samarbeid med lokale tekniske arrangørkorps. NMF Innlandet utlyser årlig søknad
om å være teknisk arrangør for HOKK-samlinger.
HOKK skal øve i gode øvingslokaler og avslutte samlingene på lokale kulturscener der både
lokale korps, presse, støttespillere og musikkinteressert publikum vil bli invitert. I tillegg til
en sterk forankring i regionen, kan det åpnes for turneer og turer til andre lokasjoner.
Samlingene inngår i aktivitetsplanen til NMF Innlandet.
Repertoar-plan for hver samling ligger til dirigentens arbeidsoppgaver, og avklares i
samarbeid med NMF Innlandet v/musikkonsulenten.
Det vil legges vekt på lokal forankring og nært samarbeid med skolekorpsene i området der
samlingene gjennomføres.

Administrasjon
Regionkorpset HOKK eies av Norges Musikkorps Forbund Innlandet. Prosjektgruppen
består av musikkonsulent og daglig leder fra NMF Innlandet, samt musikalsk leder/dirigent.
Engasjement av dirigent og tildeling av arrangørsteder for samlinger vedtas av NMF
Innlandets regionstyre.

Økonomi
NMF Innlandet setter de til enhver tid gjeldende satser. Dette gjelder både
medlemskontingent, honorar til teknisk arrangør og ev. eksternt personell.
NMF Innlandet har budsjettansvar i henhold til årlig regionbudsjett.
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Evaluering
Hver samling evalueres i etterkant, både av musikanter, dirigent og stab. I tillegg legges
det opp til en overordnet evaluering etter hver sesong. Strategidokumentet revideres
minimum annet hvert år med påfølgende vedtak i regionstyret for NMF Innlandet.
Gjeldende strategidokument gjelder fra opptak av ny kontingent høsten 2021.
Spørsmål rundt HOKK kan inngå i medlemsundersøkelser fra NMF Innlandet.

Vedtatt i NMF Innlandets regionstyre, 20.02.21

Liv Bjerke, regionstyreleder NMF Innlandet

Botolv Gjeldaker, daglig leder NMF Innlandet

Ola Fredheim Haug, musikkonsulent NMF Innlandet
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