
1001 muligheter til 

synliggjøring med 

kreativitet og ville ideer

Finn frem denne på din telefon 

mens du venter: 

Menti.com
Kode får du 

underveis☺



DU kan gjøre en forskjell!

Hvordan sette i gang ?



Temaområder

• Synliggjøring
• Kreativitet
• Virkemidler
• Muligheter i ditt nærmiljø
• Omdømme
• Videreutvikle arbeidet
• Planer
• Samarbeid med voksenkorps
• Juniorstyret



Hvorfor synliggjøre ?

• Få flere musikere

• Stolthet

• Vise spilleglede

• Vi bygger hele mennesket

• Gjøre musikerne trygge på seg selv og hobbyen 
sin. 

• Merkevare

• Skape ett navn og rykte



Hvem synliggjør ?

• korps-medlemmene 

• styret

• dirigenter

• foreldrene 

• kvalitet og engasjement i alle ledd.

• Kvalitet på alt man publiserer



Når synliggjøre ? 

• Hele sesongen. 

• Alle prosjekt og opptredener må være godt planlagt og 
gjennomføres med kvalitet i alle ledd hver gang. 



Hvordan kan DU synliggjøre?

• Jo, det skal vi sammen finne ut☺

• La oss først se på en musikkvideo!





Kreativitet og synliggjøring 

• Skolekonserter vår

• Barnehagekonserter

• Stand utenfor butikken

• Stand på kulturfestival

• Instrumentstand på skolen i friminutt

• Klasseromsbesøk

• Vi synger julen inn

• Juleshow





• Konsert med andre lag og foreninger 

o pauseinnslag fotballkamp, 

o med kor og evt band 

o forestilling på den lokale danseskolen

o teaterlaget - cabaret - revy

o lokal maraton - løpestevne

o Filmklubben- stumfilm 

• En ledig glassmonter ? 

• Butikk -konserter

• Omreisende instrumentprøving

• gjennom skolegården i uniform





• eldresenter

• med høyttaler i skolegården 

• for sfo eller de som sitter i gangen og venter

• musikktimene i skolen i 2-3 uker

• Blås i Sfo

• Juniorstyret på butikker- nisseorkester etc. 

• Lage film om korpset - facebook, tiktok, instagram
etc. 

• korte videoer fra korps-hverdagen





• film om korpset - skolens digitale plattformer.

• julegrantenninger.

• julebord. 

• konfirmasjoner

• eldresenter. 

• julekalender på digitalt plattformer. 

• Opptre gruppevis på skolens forestillinger og konserter. 

• Tenne oppe i bålpanne og spille lekeplasskonsert på 
lekeplassene i boligfeltene. 





Muligheter i ditt eget nærmiljø

• Ikke sett deg begrensninger 
før du har prøvd ut de ville 
ideene dine, det kan hende 
at det viser seg å være 
akkurat det som fungerer!

• Er det noe du syns høres 
helt usannsynlig ut å kunne 
gjennomføre, prøv det da 
vel!

• Hvordan ser ditt nærmiljø 
ut? 

• Har du noen muligheter du 
aldri har prøvd ut før? 

• Om du skulle være helt 
crazy gæærn, hva ville du 
gjort da, hvor ville du vist 
deg frem ?



Mentimeteroppgave

Hva gjør korpset ditt for å være synlig i ditt nærmiljø?

Gå inn på Mentimeter.com



Pause i 15 min



Velkommen tilbake!

Vi går gjennom alle  forslag 
som har kommet inn☺



Hvilke faktorer kan 
gjøre det ulikt fra 
sted til sted ?

SKOLEN

• Lærerne

• Rektoren

• Antall elever på skolen

• Det psykososiale miljøet på 
skolen og i bygda

• Klassemiljø

• Styret
• Dirigenten
• Dirigent og styre. 
• Musikere, 

dirigent og styre. 
• Øvingslokale. 
• Fotballtreneren



Instrumentprøvekveld

• Invitere til en eller flere åpne kvelder. 

• Skolebesøk inn i klasserommene. Kanskje prøve 
instrumenter også ?

• Ha på korpsmusikk som velkomstmusikk når de nye 
kommer på prøving.

• De eldste, eller Juniorstyret/ungdomstyre kan være 
med å være ansvarlig under instrumentprøvinga. 



Omdømme

• Hvordan kan vi skape ett godt omdømme? 

• Bygda har ett felles ansvar for å skape ett godt fritidstilbud

• Godt samarbeid med idretten.

• Godt samarbeid med treneren for din korpsmusikant. Gi og ta, og svelg 
noen kameler!

• Skryt alltid av andre.

• Lage gode konserter av høy kvalitet, HVER GANG☺

•It takes a village to raise a child



Hva kan du som ungdom gjøre for å 
skape godt omdømme for korpset ditt ? 

Legg inn på Mentimenter: 



Hva er viktigst for deg i korpset ?



Hvordan beholde 
musikanter?

God relasjon til hver enkelt musikant
Tett oppfølging. Ta kontakt med de nye
Alle må føler seg sett og inkludert
Alle må får utfordringer som passer 
sitt nivå
Foreldrene er stolte over barnets 
hobby og ser hvor bra den er

Musikantene er stolte over korpset 
sitt, og korpsets prestasjoner og 
prosjekter

Lage gode konserter som er godt 
forberedt

Dette er oppgaver til 
både 

- Dirigenter

- Styret

- Ungdommene i 
korpset

- Juniorstyret

God relasjon til hver enkelt musikant   Tett oppfølging, sms, og telefon til foreldre   Alle føler seg sett og inkludert   Alle får utfordringer som passer sitt nivå   Foreldrene er stolte over barnets hobby og ser hvor bra den er



Hva kan jeg gjøre for å videreutvikle arbeidet med omdømme? 

Lag en plan sammen med styret!
Ett godt forarbeid gir ett godt 
utgangspunkt.



Hva Hvordan Effekt/resultat

Være mer synlig på de 
skolene vi har minst 
medlemmer fra. 

Ha instrument-prøving på 
alle skolene, ikke bare på 
den skolen vi øver på. Dette 
vil kreve flere kvelder, og 
fler folk. Juniorstyret er 
med. 

Vi kan få flere 
medlemmer fra de andre 
skolene og blir mer synlig 
på alle tre skolene. 

Være mer aktiv på å 
stille opp å heie på 
korpsmusikere som 
spiller kamper eller går 
skirenn 

Finne ut når de har kamp, 
renn, fremføring eller 
konserter. Snakke med 
musikeren selv, og 
foreldrene.

Både våre egne forelder, 
andre foreldre og hvert 
enkelt barn vil føle seg 
mer sett, og vil gå 
offentlig ut med dette. 



Hva Hvordan Effekt/resultat
Gå aktivt ut å tilby 
musikk/fanfarer ved 
premieutdeling på skirenn 
og cuper. Delta på 
Sanitetsmøter med 
underholdning. 

Sende mail til alle lag og 
foreninger.  Vi trenger 
ikke bruke alle musikerne 
hver gang, vi kan sende 
alt fra 1 person, til 
større grupper. 

Flere ser korpset, og får 
lyst til å begynne. De 
oppfatter korpset som en 
sterkt bidragsyter i 
lokalsamfunnet. 

Henge opp mer 
plakater/bilder/montere 
på alle skolene, ikke bare 
på den skolen vi øver på 

Ta kontakt med skolen 
for å høre om de har en 
plass vi kan synliggjøre 
dette på skolen slik at 
både foreldre og elever 
«ser» korpset når de 
enten kommer på skolen 
eller leverer barn.

Vi blir synlige i 
hverdagen for de aller 
fleste, og vi oppfattes 
som seriøse. 



Hva Hvordan Effekt/resultat
Delta på skolestart-dagen Spille fanfare eller noe 

lignende. Dette kan jeg 
også evt gjøre alene da de 
fleste er opptatt med 
skolestart den dagen. Jeg 
kan også høre om noen av 
korpsmusikerne vil være 
med meg. 

Korpset blir tidlig sett, 
og vil være synlig i 
skoleåret. 



Lag en 3 eller 5 års plan
Bør inneholde: 

hvordan bygge korpset musikalsk, 
organisatorisk og omhandle 

rekruttering.

. 



•Hent inspirasjon fra hverandre. 

•Jeg nevner blant annet Melhus 
Skolekorps.

•Lær, og la deg bli inspirert av hverandres 
planer. 

•Husk, ingen sitter med fasiten. 

•Vi jobber alle mot det samme mål



Samarbeid med voksenkorps.

• Spille konsert sammen med voksenkorpset

• Få musikere fra voksenkorpset til å være med på 
øvelser for å hjelpe til med gruppearbeid, innøving av 
enkeltstemmer. 

• Når ungdommene når konfirmasjonsalderen kan de få 
være med inn i voksenkorpset. 

• La skolekorpsmedlemmer få være solist med 
voksenkorpset



Musikalsk Langtidsplan for

Horg Musikkorps 2021-2024

Innhold

Innledning og status                                      

1. Musikalske mål                                               

2. Besetningsplan

3. Sosiale mål og Rekrutteringsplan

4. Organisatoriske mål

5. Årshjul

6. Ansvar- og arbeidsfordeling

7. Avslutning



Juniorstyret

• Består av de eldste musikerbe. 

• Har en representant inn i styret

• Drar på egne turer, kanskje legge ut noe på sosiale 
medier om dette

• Kanskje de kan komme med ideer på synliggjøring ? 

• Ansvar for sosiale medier 

• Hva mer ? 



Nye aspiranter, hva nå ?

• Hvordan beholde

• Hva er det som gjør at barna vil være hos oss og 
ikke skifter til noe annet

• Kvalitet fra første møte

• Når du har fått rekruttert de, og de kommer inn 
døra til første oppmøte, det er da den virkelige 
jobben starter. Både ovenfor barna og foreldrene 
som kommer. 



• «Bli med i korpset vårt» 

• «Bli med, få hjerte for 
korps»

HVORFOR DET ??

Slagord

Overskrift

• «Korps er for alle»  

• «Korps er kult»

• «Ingen reservebenk»

ER DET ??

Utsagn

Hva legger vi i det og kanskje også finne på nye og bedre?



Mentimeteroppgave

Kan vi finne nye slagord  ? Legg det inn her : 

Gå inn på Mentimeter.com



Sammen er vi enda bedre!
Bruk hverandre!

Tusen takk for meg☺


