Julehilsen fra styrelederen i Innlandet
Årets julehilsen skal ikke handle om korona. Likevel, takk for at dere gjør det beste ut av situasjonen.
Takk for at dere holder ut. Det blir bra igjen. I mellomtiden må vi fortsette å lete etter løsninger for å
spille og drille, alene eller sammen.
Spesielt fokus på skolekorps
Styret i NMF Innlandet har besluttet å ha spesielt fokus på skolekorpsene våre. Dessverre går antall
unge musikanter mye ned i hele landet. Innlandet er en av de regionene som er hardest rammet.
Antall medlemmer i voksenkorps er stabil, men vi er virkelig bekymret over medlemsmassen i
skolekorps.
Statistikken viser at rekruteringen er nesten lik fra år til år, men antallet som fortsetter fra aspirant til
hovedkorps og etter overgang ungdomsskole og videregående skole, blir lavere og lavere. Ergo;
skolekorpsene våre trenger hjelp for å holde på musikantene.
Kanskje må musikkøvelsen og opplæringen justeres, vi må styrke det enkelte korpsstyre og kanskje
må vi be om en hjelpende hånd fra kulturskolene.
Samarbeid
Et av tiltakene er korpsklynger som vi ønsker å få på plass i hele Innlandet. Å være en del av en
klynger eller nettverk er et kjent verktøy i alle sektorer. Vi skal lære av hverandre, styrke hverandre
og etablere felles mål.
I tillegg har vi etablert et nettverk for dirigentene. Vi klarte akkurat å gjennomføre en samling før
koronaen slo ut i 2020. Nå håper vi på et nytt møte i løpet av vinteren.
Sommerkurs
Vårt kanskje viktigste tiltak er sommerkurs. Etter kun et år med instrumentet kan de yngste delta på
grønt kurs. Det viser seg at har du først deltatt en sommer, så vil du tilbake år etter år. Disse
musikantene slutter ikke! Selv gleder jeg meg til å delta på grått kurs fra 7. - 10. juli med den dyktige
dirigenten Erling Myrseth.
Som dere forstår, alle steiner skal snus for skolekorpsa våre. Vi håper dere alle vil være med oss på
det. Møt opp på deres konserter, kjøp lodd eller lopper. Si ja om du blir spurt om å være instruktør
eller ta bilder og bidra til positiv omtale.
Selv gleder jeg meg til å kunne invitere til regionstevne for voksenkorps i min egen bygd, Sør-Fron 10.
– 12. juni 2022. Meld dere på her: www.korpsikulturlandskap.no
God Jul alle sammen. Dette skal vi klare! Jeg er sikker på at vi får et svært aktivt korpsår i 2022.
Hilsen Liv Bjerke
NMF Innlandet

