
Hei, 
 
Dette er en lang melding, men det er mange grunner for at vi syns Nylund skolekorps 
fortjener utviklingsprisen og vi vil gjerne forklare dem. Nylund skolekorps har hatt en stor 
utvikling i de siste årene innom alle områdene dere beskriver: 

• Økt rekruttering: Korpset har vokst fra litt over 40 medlemmer i 2015 til nesten 100 
medlemmer i 2019. Nå, til tross for korona er vi fortsatt litt over 80 medlemmer. I fjor, 
selv om det var vanskelig uten rekrutteringskonsert fikk vi 23 nye aspiranter. 

• Musikalsk utvikling: Nylund skolekorps vant RM i 1. divisjon 2014 og så ble det et 
stort generasjonsskifte. Etter to år med litt skuffende resultater, vant Nylund igjen RM 
i 2. divisjon i 2017 med ca. 70% av musikanter fra barneskolen. Nylund vant også NM 
i 2. divisjon (sammen med Stangeland) i 2018 og ble 3. igjen i RM 1. divisjon i 2019. 
Samtidig, har korpset vært de fleste årene på 1. plass på Stavanger Open 2. divisjon. 
Det beste er at vi har en ekstremt ung, men motivert gruppe. 

• Samarbeidsprosjekter med voksenkorps: i de siste årene har Nylund skolekorps spilt 
konserter med Gjallarhorn (julekonserter),  Stavanger Musikkorps Av 1919 
(julekonserter) og Stavanger Brass Band (før RM 2020). 

• Samarbeid med andre institusjoner i nærmiljøet: i de siste årene har vi spilt på 
Vardendagene og flere julekonserter både i Varden kirke og St. Johannes kirke på 
Storhaug. Hver 17. mai spiller vi på flere sykehjem i nabolaget før vi går i toget. I fjor 
tok vi kontakt med Johannes læringssenter, vi hadde et integreringsprosjekt som ble 
stoppet pga korona, men vi håper å kunne fortsette så snart som mulig. Prosjektet 
gjaldt å gi mulighet til de elevene av Johannes læringssenter som bor på Storhaug til 
å melde seg på korpset. 

• Godt ungdomsarbeid: en god måte å vise at ungene våre er engasjert er at vi har nå 
rekordmange musikanter i RUK og i unge talenter Bjergsted. At ungene blir så lenge 
som mulig i korpset er positivt både for dem, som får være med på en berikende 
aktivitet, og for de yngste som ser dem som et forbilde. Ungene i Nylund skolekorps 
er ansvarlige for å organisere aktiviteter for de andre, og dette er blitt en tradisjon hos 
oss. 

 
Vi håper at dette har vist hvordan Nylund skolekorps har skilt seg ut med en sensasjonell 
utvikling i de siste årene. 
 
Mvh, 
 
Alberto Sánchez 
Styremedlem  
 
 


