2022-2023

AKTIVITETER

NMF ØST

AKTIVITETSKALENDER
2022
JANUAR
8.- 9.
28.- 30.

REGIONALT

|

NASJONALT

|

SAMARBEID
Sørkonferansen

RØST 21-23 – samling III

Sørkonferansen
Sørkonferansen inneholder kurs for styremedlemmer i skole- og drillkorps og voksenkorps, og kurs for
aspirantkorps- og skolekorpsdirigenter. Det blir også eget materialforvalterkurs.

FEBRUAR
4.- 6.
11.- 12.
21.- 25.

Samspill II
VinterPULSE

NM Brass

Samspill
Samspill er for deg som savner vennene du fikk på sommerkurs, eller ønsker å spille i et skikkelig stort korps.

VinterPULSE
Deltakerne jobber med sørafrikanske og norske musikklærere om en heftig vinterferieforestilling.

MARS
11.
11.-13.
12.- 13.
19.
20.
27.

Dirigentnettverk
ØM Drill 2022
DM skolekorps: Lørenskog
DM skolekorps: Asker og Fredrikstad
RM voksenkorps - elitekorps
RM voksenkorps

ØM Drill
ØM Drill er landets største korpsdrill-konkurranse.

Distriktmesterskap for skolekorps
Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet.

Regionmesterskap for voksenkorps
Voksenkorpsene samles til felles Regionkonkurranse på tvers av fylkene.

Dirigentnettverk

Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.

APRIL
1.- 2.
10.- 13.
22.- 23.

NM janitsjar
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Oslo Brassfestival

Oslo Brassfestival
Samler brassband til en konkurranse med konsertopplevelsen i sentrum. Arrangeres av: Oslofjord Brass

JUNI
4.
25.
24.-26.

Korpsfest Oslo
Sommerkurs

NM skolekorps
NM korpsdrill

Korpsfest Oslo
Oppmarsj på Karl Johan, konserter og oppvisninger i hele byen, i forbindelse med Frivillighetens År!

Sommerkurs

Sommerkursene er en arena for kollektivt samspill og personlig utvikling, på tvers av geografi,
korpsmedlemskap, bakgrunn, kjønn, tro og legning.

AKTIVITETSKALENDER
2022
AUGUST
8.- 12.

REGIONALT

|

Dirigentuka

NASJONALT

|

SAMARBEID

Dirigentuka

Norges mest spennende dirigentkurs arrangeres i Stavanger i august.

SEPTEMBER
3.
Ung Trener
3.-4.
Grunnkurs
10.- 11.
16.- 18.
RØST 21-23 – samling V

Tusenfrydstevnet

Instruktørkurs drill
Våre instruktørkurs lærer deg hvordan du skal instruere og motivere andre å drille.

Tusenfrydstevnet

Norges største korpsstevne, i Norges største fornøyelsespark! To stappfulle dager, med musikk og vennskap.
Arrangør: Nordby Skolekorps og Nordby Drill

RØST (Regionkorps Øst)

Regionkorpset er et tilbud til deg som spiller i skolekorps, og som ønsker ekstra utfordringer på et høyt
musikalsk nivå.

OKTOBER
14.
Dirigentnettverk Øst
21.- 23.
Samspill I
21.- 23.
Trener 1
Dirigentnettverk

Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.

Samspill

Samspill er for deg som savner de vennene du fikk på sommerkurs, og ønsker å spille i et skikkelig stort korps.

NOVEMBER
5.- 6.
Inspirasjonshelg - voksenmusikanter
18.- 20.
RØST 21-23 – samling VI
19.- 20.
20.
Ledermøtet 2022

Underholdningskampen

Inspirasjonshelg

Vi inviterer til en inspirerende helg for voksenmusikanter – midt i Oslo!

Underholdningskampen

Underholdningskampen er en underholdningskonkurranse for skolekorps. Arrangør: Oslo Brass Band

Ledermøtet
Ledermøtet drøfter saker som fremlegges av regionstyret. I forbindelse med møtet inviteres det til fagsamling.

DESEMBER
DATO IKKE SATT
Sikt høyt!
Sikt høyt! retter seg mot korps som ikke konkurrerer, eller konkurrerer på beginner/ intermediate nivå. Driller
og trener deltar sammen på kurset.

Regionstyremøter
Styret møtes cirka seks ganger i året.

2023
JANUAR
7.- 8.
20.- 22.

REGIONALT

|

NASJONALT

|

SAMARBEID
Sørkonferansen
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Sørkonferansen
Sørkonferansen inneholder kurs for styremedlemmer i skole- og drillkorps og voksenkorps, og kurs for
aspirantkorps- og skolekorpsdirigenter. Det blir også eget materialforvalterkurs.

FEBRUAR
10.- 12.
10.- 11.
20.- 24.

Samspill II
VinterPULSE

NM Brass

Samspill
Samspill er for deg som savner vennene du fikk på sommerkurs, eller ønsker å spille i et skikkelig stort korps.

VinterPULSE
Deltakerne jobber med sørafrikanske og norske musikklærere om en heftig vinterferieforestilling.

MARS
10.
10.- 12.
11.- 12.
18.- 19.
24.- 25.

Dirigentnettverk
ØM Drill 2023
DM skolekorps
RM voksenkorps

NM janitsjar

ØM Drill
ØM Drill er landets største korpsdrill-konkurranse.

Distriktmesterskap for skolekorps
Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet.

Regionmesterskap for voksenkorps
Voksenkorpsene samles til felles Regionkonkurranse på tvers av fylkene.

Dirigentnettverk

Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.

APRIL
14.- 16.
23.
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Regionting 2023

Regionting
Regiontinget er regionens høyeste myndighet, og blir gjennomført i henhold til vedtektene. Styret presenterer
arbeidet som er gjort og legger fram forslag til Handlingsplan for 2023 – 2025. Det skal også velges tillitsvalgte.

JUNI
24.
23.-25.
-

NM skolekorps
NM korpsdrill
Sommerkurs

Sommerkurs
Sommerkursene er en arena for kollektivt samspill og personlig utvikling, på tvers av geografi,
korpsmedlemskap, bakgrunn, kjønn, tro og legning.

Norges Musikkorps Forbund skal gjøre
musikkorps til en attraktiv
fritidsinteresse for alle barn, unge og
voksne.
Dette gjør vi ved å sikre gode
vekstvilkår for korpsene, tilby
aktiviteter av høy kvalitet og
synliggjøre korpsenes betydning i
samfunnet.
Gjennom vårt arbeid er vi en sentral
bidragsyter til livslang læring, samt
livskvalitet og kulturbygging i hele
landet.

