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Rødt kurs er for deg som skal begynne i 7. og 8. klasse.

Dette kurset er for deg som har spilt noen år, og som elsker musikk og

gode venner. Du har lyst til å prøve deg på forskjellige musikkstiler,

og liker deg når det låter bra. 

For musikanter som skal begynne i 3. og 4. klasse.

Dette er et tre-dagers samspillskurs for de yngste. På kurset spiller

man ulike typer musikk, og gjennom samspill og andre aktiviteter blir

kjent med andre med samme hobby.

For deg som skal begynne i 5. og 6. klasse.

Her får du bo hjemmefra noen dager (vi har også dagkurs) og møte

mange andre som spiller i korps. På kurset skal vi jobbe frem mot en

kjempestilig avslutningskonsert!

RØDT KURS

GRØNT KURS

GULT KURS

For deg som skal begynne i 9. og 10. klasse.

Dette er kurset for deg som ønsker nye utfordringer og utvikling på

instrumentet ditt. For å kose deg med mange forskjellige typer musikk

og få spille nye ting som gir deg en utfordring drar du på BLÅTT kurs.

Svart kurs er for deg som begynner på videregående, og videre.

For deg som er blant de eldste i skolekorpset, og har lang erfaring. På

kurset skal du bidra mye selv, og vil utvide horisonten musikalsk og

sosialt.

Instruktørkurs er for deg som fyller 16 år i 2023 eller er eldre.

For deg som er blant de eldste i skolekorpset, og som ønsker å prøve

deg som instrumentalinstruktør.

INSTRUKTØRKURS

BLÅTT KURS

SVART KURS

Påmelding

Påmelding stenger 

16. april.

 

Vi opererer vi med maks-

antall på alle kursene, med

førstemann-til-mølla som

prinsipp!

Viktig

Sommerkursene er en arena

for samspill og personlig

utvikling, på tvers av

geografi, korpsmedlemskap,

bakgrunn, kjønn, tro og

legning.

Sommerkurs

Sommerkurs er gode venner,

musikalsk utvikling, samspill og

samspill, sene kvelder og

morgenbad. 

 

Fellesskapet og de sosiale

båndene varer livet ut. 



DANVIK

FOLKEHØYSKOLE

Grønt dagkurs: 

26. - 28. juni

Gult kurs m.

Sommerdrill: 

26. - 28. juni

Rødt kurs og I1: 

30. juni - 5. juli

ANDRE KURS

 I LANDET

Det foregår kurs i de

andre NMF-

regionene! Sjekk

nettsidene for info.

SAGENE 

FESTIVITETSHUS

Grønt kurs: 

28. - 30. juni

Gult kurs: 

3. - 7. juli

---

Dagkurs uten

overnatting

ØSTFOLDKIRKEN, 

MOSS

Grønt kurs:

7. - 9. august

---

Dagkurs uten

overnatting

VIKEN 

FOLKEHØYSKOLE

Svart kurs: 

22. - 28. juli

Blått kurs og I2: 

29.juli - 4. august

Hvor og når - Sommerkurs 2023

musikkorps.no/SommerkursOst

SKJEBERG 

FOLKEHØYSKOLE

Gult kurs: 

31. juli-3. august

Rødt kurs: 

4.-9. august

https://program.no/paamelding?key=NMe1700a7c67c3c036b5999001e25c26e468962b8b-event-1669715084241/NMe1700a7c67c3c036b5999001e25c26e468962b8b-paamelding-1669715149814
https://program.no/paamelding?key=NMe1700a7c67c3c036b5999001e25c26e468962b8b-event-1669715084241/NMe1700a7c67c3c036b5999001e25c26e468962b8b-paamelding-1669715151701


Hva er Sommerkurs?

musikkorps.no/SommerkursOst

Påmelding, kursoversikt eller musikalsk stab?

Alt om kursene finner du her!

facebook.com/NMFOst

Følg oss for siste nytt!

sk-ost@musikkorps.no

Ikke nøl med å ta kontakt!

Sommerkursene er en arena for

kollektivt samspill og personlig

utvikling, på tvers av geografi,

korpsmedlemskap, bakgrunn, kjønn,

tro og legning. 

Vi gleder oss til 

sommeren!


