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De unge De som 
velger 
idrett

• Treningstider
• Fleksible 

Ikke 
organisert 

fritid

• Foreldre 
• Venner 
• Sosiale medier/TV

Mindre 
lojale  –

behov for 
endring

• Mye kult lokker –
TikTok,digitale
instrumenter/lyder

• Tidspress
• Pop-up tilbud/kurs



Hvordan blir vi attraktive?



Hva tenker folk om korps?



Utfordringer og muligheter

• Samfunnstrekk – frivillighet og deltakelse

• Silotenkning 

• Kompetanse 

• Møteplassen for musikk – arenaen i nærmiljøet

• Korpsbevegelsens kraft fra bredde til topp

• Omdømme 

• Kompleksitet og byråkrati



Hvordan fremstår vi (omdømme og visuelt) – hva kan vi 
endre?
• Konseptet korps 

– øve oftere, men annerledes? 
– er tiden for skolekorps med vgs, ungdoms og barneskole i endring? 
– Hva med:

• Uniform
• Musikken – mestring og variasjon
• Ansvarsfølelsen ungdom – fra medspiller til medleder?



Korpsmamma



Statistikk – tendenser



Varighet medlemskap skolekorps

• Ser på hvor lenge medlemskap i skolekorps varer
• Gått ned, men noe økning i det siste
• Nå 1.268 dager (3,5 år)



Medlemsundersøkelse: Hva korpsene sier

• Vil lage en bra aktivitet

• Vil behold og ha med de unge

• Vil bidra inn i arbeidet

• Ingen sammenheng mellom de 
korps som har tett samarbeid 
med kulturskolen om de lykkes

• Trenger hjelp i hverdagen

• Trenger forenkling

• Trenger instruktører og 
dirigenter med god leder – og 
musikalsk kompetanse

• Et godt omdømme



Workshop: Hva sier ungdommene våre når vi spør dem?

Korpsungdom opplever at korps som 
aktivitet har lav status utenfor korpset



Ungdata 2022
- undersøkelse etter pandemien

• Har det bra 

• Færre enn før deltar i
organiserte fritidsaktiviteter



Ungdata 2022

• Idretten trener dobbelt så mye • 7 % av barn og unge er med i kor, korps 
og orkester



Andre funn Ungdata

• De fleste som er medlem av korps har foreldre med høy utdannelse og 
høy inntekt

• Flere barn deltar i kultur-aktivitet på mindre steder

• Jenter holder på lenger enn guttene på barneskolen

• Ungdomsskole og vgs, likt mellom kjønn

• Større frafall i ungdomstrinn i idrett enn i korps/kultur



Forbundet på lag





Korpsbevegelsen og Norges Musikkorps Forbund

Norges største (og kanskje viktigste..) frivillige kultur fellesskap og 
organisasjon



«Norges Musikkorps Forbund skal gjøre korps til en 
attraktiv og tilgjengelig fritidsaktivitet

for barn, unge og voksne».

Korpsglede for alle

Verdiene, FNs bærekraftsmål og strategiske kjerneområder



Korps til hverdag og fest

• 17. mai og store folkefester er 
utenkelig uten korps.

• Vi er en av Norges største 
musikkutviklere.

• Vi skaper en aktiv og verdifull fritid.
• Vi lærer samarbeid og det å lytte til 

hverandre.
• Vi utvikler gode ledere sammen.
• Vi bidrar til at Norge er et «varmere « 

samfunn.
• Vi er en skole i demokrati



Hvordan blir vi attraktive?



råd



Ha et felles mål i korpset om arbeidet
- Dirigenten og instruktøren, ressurs og premiss for 

utvikling
- Dirigenten(e) og styret og foreldre

• Samspillet og forventninger



Få flere barn og unge
med, og lengre

Det er dette vi vil, og har
alltid villet!

Har idretten fortsatt skylda?



Bygg grunnmur – frigi tid til utvikling
– Organiser de frivillige og de musikalske ressursene
– Digitaliser
– Fordel oppgaver



Gjør musikkøvelsene til høydepunktene



Sett musikken i sentrum – men tilpass 
og ha et repertoar av repertoar!



Musikken
Til rett anledning



• Musikkvalg – repertoar

• Tilpasning – arrangerering

• Kill your darlings – hvis det ikke fungerer 

• «Kjente stykker» vs utvikling

• Bli kjent med musikk 

Musikken - mestring og utvikling



Inkluder og engasjer foreldre –
de frivillige

– Fordel oppgaver
– Ta med de som er minst engasjert
– Foreldrekorps
– Dugnadsgruppe fra dag 1…





Barrierer for de frivillige….

Konflikt mellom inkludering og kjernevirksomhet

Familieøkonomi og å identifisere barn som ikke deltar

At foreldrene ikke involverer seg i barnas aktiviteter

Mangel på voksne ledere og kompetanse om inkludering

Kapasitet i lokaler og anlegg og lokal konkurransesituasjon

Transport og kommunikasjon til og fra aktiviteter

Kapasitet til å ta ekstra tak – korpsdrift er ikke for pyser

Fra Rapport 2022 - senter for sivilsamfunn og frivillig sektor



Verdien i samarbeid – flere om 
oppgaven blir mye morsommere!

– Arrangement i nærmiljø
– Konserter
– Seminarer
– Ungdomskorps
– Undervisning og musikkopplæring



Et godt samspill – flere aktive barn

Korpsarenaen
• 56 000 medlemmer
• Frivillig drevet 

– Arbeidende styre og komiteer
– Ansetter dirigenter og instruktører
– Økonomisk, juridisk og driftsansvar, 

inkl bemanning
• Profesjonelle dirigenter og instruktører 
• Sentrale i lokalt kulturliv
• Samspill med skolene
• Har et forbund i ryggen

Kulturskolen
• Ca 100 000 elever
• Profesjonelt drevet, forvaltning, 

utvikling og administrasjon
• Pr 10.000 elever ca 230 ansatte – lønnet 

*tall Oslo kommune

• Ingen frivillighet
• Prioriterer undervisning en til en
• Kommunal tjeneste



Inkludere, vær tilgjengelig og gi 
like muligheter



Barrierer 

• Informasjon om aktiviteten

• Bosted

• Økonomi

• Språk

• Transport

• Oppfølging fra foreldre



Sosiale ulikheter – barriere 



Fritidserklæringen

Vi har forpliktet oss
til å jobbe for at barn 
skal ha en jevnlig 
fritidsaktivitet



Økt deltakelse -
inkludering





Informere og ha forståelig, inkluderende 
og tiltalende språk for de som ikke er i 
«menigheten»



Hvor inkluderende er vi egentlig?

• Språk og navn
– hva er en dirigent? Langpannekake ?

• Dugnad?
• Du melder deg inn i korpset, men får info fra kulturskolen?



Språk og konseptet korps, forståelig?

• «Kom på konsert»
• «Ta kontakt med dirigenten?»
• «Noen skal bake langpannekake 

og andre boller»
• Husk at alle må jobbe dugnad!

• «Møt opp på kulturskolen 
onsdager kl 16»

• «Vi har aspirantkorps, juniororps
og hovedkorps»



Involver de unge i praksis
- Forbilder-influensers
- Musikk- og konsertvalg
- Korpsrepresentanter
- Ungdomsprogram



Tenk på det visuelle avtrykk
- Profilering og markedsføring
- Budskap
– Kanaler (digitale, arenaer, 

møteplasser mm)
– Språk og bilder/video
– Timing og aktualitet



Mulighetene



Gjør vi oss attractive med 
slikt bilde?



Eller dette?



Eller dette?



Eller dette?



Eller dette?



Eller dette?



Eller dette?



råd
1. Felles enighet om målet
2. Bygg grunnmur – frigi tid til

utvikling
3. Gjør musikkøvelsene til 

høydepunktene
4. Ha et repertoar av repertoar
5. Flere om oppgaven blir mye 

morsommere

6. Engasjer foreldre / de frivillige
7. Inkludere, vær tilgjengelig og gi 
like muligheter
8. Informere og ha forståelig, 
inkluderende og tiltalende språk 
9. Involver de unge - reelt
10. Sjekk visuelt avtrykk
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