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Rødt kurs er for deg som skal begynne i 7. og 8. klasse.
Dette kurset er for deg som har spilt noen år, og som eeeeelsker musikk
og gode venner. Du har lyst til å prøve deg på forskjellige musikkstiler,
og du liker deg når det låter bra. Og det gjør det på RØDT!

For musikanter som skal begynne i 3. og 4. klasse.
Dette er et tre-dagers samspillskurs for de yngste. Dyktige dirigenter er
klare for å ha det moro sammen med deg og instrumentet ditt. På
kurset spiller man ulike typer musikk, og gjennom samspill og andre
aktiviteter får man også bli kjent med andre barn med samme hobby.

For deg som skal begynne i 5. og 6. klasse.
Her får du bo hjemmefra noen dager (vi har også dagkurs) og møte
mange andre som spiller i korps. Du har instrumentet med deg og får
spille masse spennende musikk. På kurset skal vi jobbe frem mot en
kjempestilig avslutningskonsert!

RØDT KURS

GRØNT KURS

GULT KURS

For deg som skal begynne i 9. og 10. klasse.
Dette er kurset for deg som går på ungdomsskolen, og ønsker nye
utfordringer og utvikling på instrumentet ditt. For å kose deg med
mange forskjellige typer musikk og få spille nye ting som gir deg en
utfordring drar du på BLÅTT kurs. Nevnte vi det med nye venner?

For musikanter som skal begynne i 10. klasse og oppover.
Lift Off! er et spille- og produksjonskurs for motiverte musikanter. Vi tilbyr
musikalsk input i forskjellige stilarter og ballast på konsertproduksjon, som
gir gi kunnskap som løfter den neste skolekorpskonserten til nye høyder.

Svart kurs er for deg som skal begynne på videregående, og videre.
For deg som er blant de eldste i skolekorpset, og har lang erfaring. På
Svart kurs skal du bidra mye selv, og vil få utvidet horisonten både
musikalsk og sosialt.

SVART KURS

BLÅTT KURS

LIFT OFF!

Vi arrangerer kurs for instrumentalinstruktører, samt Korpsarrangering
for deg som vil lære å arrangere for ulike korps og korpsinstrumenter.
Sjekk musikkorps.no/SommerkursOst for all info!

ANDRE KURS

Påmelding

Påmeldingen stenger 
1. mai.

 
På grunn av behovet for en

balansert besetning i korpset,
samt kapasitet på kursstedet,

opererer vi med maks-antall på
alle sommerkursene. Vi

praktiserer «førstemann til
mølla»-prinsippet.

Smittevern

Vi følger myndighetenes råd
vedrørende smittevern, og
legger forholdene til rette i

henhold til Veileder for
arrangementer og

korpsøvelser.
 

Vi legger anbefalinger fra FHI
til grunn for arrangements-

planleggingen.

Sommerkurs

Sommerkurs er nye og gamle
venner, musikalsk utvikling,

samspill og samspill, sene kvelder
og morgenbad. Fellesskapet og

de sosiale båndene varer livet ut. 
 

Sammen med våre dyktige
dirigenter og lærere skal

deltakelsen på sommerkurset gi
deg gode minner og masse

musikalsk påfyll før neste
korpssesong.



Ringerike 
folkehøyskole

Gult kurs: 
23. - 26. juni
Rødt kurs: 
27. juni - 2. juli
Grønt kurs: 
2. - 4. juli
Lift Off!: 
5. - 11. juli

Skjeberg 
folkehøyskole

Blått kurs: 
28. juni - 4. juli
Rødt kurs og I1: 
2. - 7. august
Gult kurs: 
8. - 11. august
Grønt kurs: 
12. - 14. august

Sagene 
Festivitetshus

Grønt kurs: 
23. - 25. juni
Gult kurs: 
28. juni - 2. juli

Dagkurs uten
overnatting

Frogner
kultursenter

Gult kurs: 
2. - 6. august
Grønt kurs:
9. - 11. august

Dagkurs uten
overnatting

Viken 
folkehøyskole
Svart kurs og 
Korpsarrangering: 
24. - 30. juli
Blått kurs og I2: 
31. - 6. august

Hvor og når - Sommerkurs 2021

musikkorps.no/SommerkursOst



Musikalske
ledere 2021

musikkorps.no/SommerkursOst
Påmelding, kursoversikt eller musikalsk
stab? Alt om kursene finner du her!

facebook.com/NMFOst
Følg oss for siste nytt!

sk-ost@musikkorps.no
Ikke nøl med å ta kontakt!


