
 

 

 

  

Kjære musikantforelder. Velkommen til Lillestrøm Skolekorps. Ditt barn har 

gjort et godt valg. Korps er gøy og sosialt. Korps er lærerikt og 

inkluderende og med musikk har du og ditt barn gjort et valg av hobby 

man vil ha glede av livet ut. 

  

I denne informasjonsfolderen vil du som forelder finne mye nyttig 

informasjon om korpset. Vi vil forklare litt om hva korpset kan tilby, hvilke 

nivåer korpset består av, former for opplæring, sosiale sider som turer og 

seminarer, om foreldres engasjement og litt om instrumenter. Vi håper at 

brosjyren kan forklare litt av korpsåret slik at en som forelder er forberedt 

på hva som normalt skjer og dermed lettere kan føle seg delaktig. Det vil 

naturligvis være ubesvarte spørsmål selv etter å ha lest dette så vi 

oppfordrer deg derfor til å bruke mulighetene på øvelser og i andre 

sammenhenger til å spørre og lære av foreldre som har vært med en 

stund. 

 

Velkommen til Lillestrøm Skolekorps! 

3 korps 

Juniorkorpset (JK) 

Lillestrøm skolekorps består i dag av 3 korps. Barna starter i 

Aspirantkorpset (AK). Her spiller de i ett år før de rykker opp i 

Juniorkorpset (JK). Etter 2 år i JK vil barna komme over i Hovedkorpset 

(HK) hvor de kan spille til og med det året de fyller 19 år. Alle 3 korps har 

øvelse på tirsdager på Vigernes skole. I tillegg gis alle medlemmer tilbud 

om enetimer med musikklærer. Dette tilbudet gis i samarbeid med 

Skedsmo kommunale kultur- og musikkskole og tilbys primært på 

ettermiddagstid, men av og til i SFO-tiden for de som går der. Tider blir 

koordinert av instruksjonsansvarlig og den enkelte lærer. 
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Velkommen til  

Lillestrøm Skolekorps 

INFORMASJONSSKRIV T I L  NYE MUSIKANTER  

Sesongen 2015/2016 

Aspirantkorpset (AK) 
Korpsåret starter ved skolestart og for aspirantene begynner det med 

enetimer de første 5-6 ukene. I denne perioden lærer barnet å beherske 

instrumentet på grunnleggende nivå. I samme tidsrom, på tirsdagene, 

har vi et enkelt notekurs. Fellesøvelsene starter vanligvis rett etter skolens 

høstferie. Fellesøvelsen varer gjerne 1-1.5 time. Musikken som spilles er 

enkel og fengende og er ofte melodier barna kjenner fra andre 

sammenhenger. Det første målet er å få barna kjent med dirigent og 

hverandre i tillegg til å komme inn i rutiner på fellesøvelsen. Egenøving 

hjemme blir avtalt med enetimelærer som i sin tur har kommunikasjon 

med dirigenten i korpset. 
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Foreldrene spiller her en viktig rolle. 

 

” - Men jeg kan ikke noter og i alle fall ikke å spille!” 

 

Dette er en vanlig reaksjon, men din viktigste oppgave blir å oppmuntre 

og støtte barnet i denne tidlige fasen. Dersom foreldrene har anledning 

til å være med på enetimene vil de også lære og forstå hva enetime-

læreren fokuserer på og hva barnet må øve på til neste enetime. Som 

med alle andre læringsprosesser vil det ta litt tid før barnet føler mestring, 

men du vil bli overrasket hvor fort de lærer seg sine første melodier. 

Aspirantene har tradisjonelt hatt sin første opptreden allerede på 

høstkonserten som avholdes i oktober/november. Øvrige aktiviteter for 

AK kan se slik ut: 

 

 Desember – julekonsert  

 Mars/april – deltakelse i Distriktsmesterskap  

 Mai – gå og kanskje spille i toget 17.mai,  

 Juni - avslutningstur 

  

   

Distriktsmesterskapet er en årlig konkurranse som går på Lørenskog. 

Aspirantene stiller gjerne i rekruttklassen, en klasse hvor alle korps 

premieres med titler som «Fullt trøkk-prisen», «Flotteste kostyme-prisen», 

etc. Det er viktig at musikantene har mål å jobbe fram mot, og 

Distriktsmesterskapet er et inspirerende og samtidig ufarlige mål. 

Arrangementet byr ellers på utstillinger av instrumenter og noter som kan 

være spennende og som kan øke øvingsmotivasjonen. 

   

Avslutning de siste årene har vært en tur til Tusenfryd. Da går de inn som 

aspiranter, spiller en liten konsert, koser seg i parken og kommer ut som 

stolte juniorer! Mange foreldre og søsken har gode minner og 

opplevelser fra denne turen. 

 

Aspirantkorpset, forts. 

I JK vil barna fortsette utviklingen og opplegget med enetimer i tillegg til 

en fellesøvelse på ca 1 ½ - 2 timer. Musikken blir mer utfordrende og 

spennende og man får for første gang muligheten til å være med på 

overnattingsseminar. Det starter allerede i september hvor man gjerne 

reiser bort på seminar fra fredag til søndag for å spille, men også for å 

leke og bli bedre kjent med de andre i JK og de større barna i HK. Korps 

er ganske enestående i denne sammenheng, hvor barna tidlig forholder 

seg til eldre medlemmer som igjen er flinke til å passe på de mindre. De 

siste årene har korpset reist til Årjäng i Sverige. Kostnader for reise, 

opphold og mat betales hovedsaklig av det enkelte medlem. 

 

Høstkonserten er første store begivenhet i korpsåret og JK har vanligvis 

sin egen avdeling på denne konserten. Konserten har gjerne en ekstra 

oppladning i form av litt ekstra øvelser i forkant, gjerne fredag eller 

lørdag når konserten er på søndag. Programmet resten av sesongen 

følger mye av det samme som AK, men har i tillegg et seminar i 

vinterferien og en annen sommeravslutningen.  

 

I vinterferien tilbyr korpset et seminar på Trysil for JK og HK. Avreise er 

vanligvis fredag og hjemreise er tirsdag. Lørdag og søndag spilles det 

mye musikk, mens mandag og tirsdag er det ski eller badeland for den 

som ønsker. Tilbudet er populært, spesielt for de familier der foreldrene 

selv ikke har anledning til å ta fri samme uke. Barna bor på skole og 

maten lages av foresatte som er med på turen. Oppholdet blir således 

relativt rimelig. Barna betaler for bussreise, mat og eventuelt 

heiskort/inngang til badeland selv. 

 

 

 

Juniorkorpset (JK) 
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Juniorkorpset, forts 

Sommeravslutningen for JK er mer omfattende enn for AK. JK har ofte 

deltatt på en festival i østlandsområdet og det blir ofte med 

overnatting fra fredag til søndag. 

  

Allerede etter et år som aspirant vil man få mulighet til å delta på 

sommerkurs/spillekurs i regi av Norges Musikkorps Forbund (NMF). Dette 

er kurs som arrangeres på flere steder i østlandsregionen. Dette er et 

frivillig tilbud. Arrangementet gjennomføres i juli og kan varmt 

anbefales. Kostnaden for deltakelse deles mellom deltager og 

skolekorpset, halvparten hver. 

 

Juniorkorpset er ett korps, men man skiller mellom førsteårs juniorer 

(JK1) og andreårs juniorer (JK2). Disse gruppene får gjerne litt 

forskjellige utfordringer musikalsk og mot slutten av sesongen får JK2 

mulighet til å spille litt sammen med hovedkorpset. Dette gjøres for at 

barna skal lære hverandre å kjenne og for at JK2-erne skal kjenne litt 

på nivået i hovedkorpset. 

 

Som avveksling arrangeres det noen år ut i det blåtur eller andre 

sosiale tilstelninger for barna. Vi er opptatt av at alle føler seg hjemme 

og tror at et godt sosialt miljø gir god musikalsk utvikling, og omvendt. 

Hovedkorpset (HK) 

Målet for all opplæring i AK og JK-perioden er deltakelse i HK. Men 

læringsprosessen er så langt fra slutt. I hovedkorpset har barnet fortsatt 

6-8 år igjen i korpset og vil utvikle seg mye i denne perioden. Her vil 

barna få muligheten til å være med på en eller to langturer i tillegg til 

kortere turer andre år. 

  

Et typisk år for medlemmene i HK kan se slik ut: 

 Seminar i september 

 Konsert sammen med Lillestrøm Musikkorps. Her vil en av 

skolekorpsets medlemmer få mulighet til å være solist med 

musikkorpset. (høst eller vår) 

 Showkonsert/høstkonsert i oktober/november. 

 Julekonsert i desember 

 Distriktsmesterskap noen uker før påske 

 17.mai-spilling - både i gatene og ved kirken 

 Spilling på byfesten i Lillestrøm og/eller en avslutnings-

tur/konsert et annet sted. 

I tillegg er det gjerne en ”ut i det blåtur” i året, eller det har vært 

sykkelrebusløp før sommerferien, osv. 

 

I hovedkorpset fortsetter man som tidligere med enetimer, og man vil 

få mulighet til å delta på sommerkurs/spillekurs i regi av Norges 

Musikkorps Forbund. De arrangerer hver sommer kurs på flere nivåer, 

blant annet instrumentopplæring, instruktørkurs og dirigentkurs. Dette 

er kurs som gjennomføres på idyllisk beliggende Viken folkehøgskole 

ved Mjøsas bredde på Gjøvik. Akkurat som for AK og JK, deles 

kostnaden for deltakelse mellom deltager og skolekorpset, med 

halvparten på hver. 
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Dere foreldre spiller en viktig rolle. Det viktigste er å ta aktivt del i 

barnas gleder med musikken og oppfordre til øvelse hjemme og 

motivere for deltakelse på turer og annet. Vi vet av erfaring at det 

kommer perioder hvor motivasjonen ikke er på topp og da er det viktig 

å støtte barnet. Å lære og spille et instrument er, som det meste her i 

livet, ikke gjort over natta. Det tar tid å beherske et instrument og det 

krever øving å bli god, akkurat som i fotball, svømming, matematikk 

osv. I korps har vi ikke noe førstelag og andrelag, her er alle på samme 

lag uansett nivå. Det hindrer ikke at nivåspredningen er stor, men det 

er helt klart mulig å gi større utfordringer til de som er ekstra gode 

utøvere. Å være solist eller spille i en liten gruppe med en eller flere gjør 

at vi har muligheten til å la alle utvikle seg individuelt. 

Dersom du opplever at ditt barn ikke finner seg til rette oppfordrer vi til 

å ta kontakt med korpsleder eller dirigent så raskt som mulig slik at vi 

sammen kan jobbe for å finne gode løsninger. 

 

I tillegg til å støtte ditt eget barn må vi alle bidra til korpsets felles beste. 

Inntekter til korpset kommer hovedsaklig fra loppemarkedet som 

arrangeres to ganger i året. Det går fra fredag til søndag, vår og høst, 

og er stort sett de eneste dugnader du som foreldre må delta på. Et 

loppemarked er en sosial happening hvor man i tillegg til å ha det gøy 

blir godt kjent med de foreldrene man jobber sammen med. Fredag er 

klargjøringsdag og vi jobber fra tidlig ettermiddag til seint på kvelden, 

eller til alt er klart. Lørdag morgen står vi klare til å ta imot tusenvis av 

loppegale kjøpere som stormer mot deg for å gjøre et kupp. Det tar 

ikke lang tid før kremmeren i deg dukker opp, og det går konkurranse i 

å selge mest. Etter at siste kunde er jaget ut på lørdag er det rask 

klargjøring til søndag, som er innspurten med auksjon og mange gode 

kjøp. Deretter er det rydding og nedpakking og med god samvittighet, 

trøtte ben og en sliten rygg setter du fortjent snuten hjemover. Det er 

morsomt, sosialt, lærerikt og litt slitsomt, og gir gode penger til kjøp av 

instrumenter og instruksjon til ditt barn. 

 

For å gjennomføre dette har korpset et Loppelaug. Lauget består av 

en sosial gjeng som i ukene før loppemarkedene tar imot lopper ved 

mottaket som i dag er ved Nebbursvollen, eller ved henting med 

tilhenger. Denne gjengen trenger nevenyttige personer som ikke er 

redd for å ta i et tak, så det er bare å melde seg til tjeneste. For å 

holde det sosiale ved like gjennom resten av året har de faste treff en 

gang i måneden på Fagerborg. 

 

Vi er også avhengig av at en del foreldre stiller som korpsassistenter og 

korpsleder. Alle 3 korps har hver sin korpsleder. Denne har som 

oppgave å ta imot fraværsbeskjeder, føre oppmøtelister, ha kontakt 

med foreldre og dirigent og sitter i styret i korpset. Korpsleder har et 

antall assistenter som hjelper til med å klargjøre lokalet før øvelser og er 

med og rydder etter øvelse. De er også med inne i øvingsrommet og 

hjelper til med noteutdeling eller annet praktisk som dirigent eller 

korpsleder trenger hjelp til. Vi prøver å ha så mange assistenter at det 

er nok med oppmøte hver tredje tirsdag.  

 

I tillegg har korpset et styre som består av leder, nestleder, kasserer, 

sekretær, prosjektansvarlig, opplæringsansvarlig, tillitsvalgte, 

dirigentene, samt de 3 nevnte korpsledere. Styret møtes ca 10 ganger i 

året og trenger alltid engasjerte foreldre som ønsker å bidra for barnas 

beste. Vi har dessuten også flere som "jobber" i kjelleren med 

instrumentvedlikehold og utlevering, uniformer og noter. Ta gjerne 

turen ned og hils på de som er der i dag. 

  

 

 

 

Foreldrenes roller 
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Alle barn får utdelt instrument ved oppstart i aspirantkorpset. Dette er 

instrumenter korpset eier. De største instrumentene (horn, trombone, 

baryton og tuba) finnes i forskjellige størrelser og vi forsøker å ha små 

instrument tilpasset små hender de første årene. Deretter får de større 

instrument når det er behov. Andre instrument som deles ut er: fløyte, 

klarinett, saksofon, trompet og tromme. 

  

Musikanten blir ved oppstart spurt om hvilke 3 instrumenter de aller 

helst ønsker seg. Man forsøker i det lengste å innfri ett av ønskene, men 

det er viktig at man får riktig fordeling både isolert for AK, men også 

med tanke på hvilke instrumentgrupper som trenger musikanter i JK og 

HK. Det blir ikke noe særlig bra om alle spiller det samme :-) 

  

Instrumenter er kostbare og dessverre også ofte skjøre. Et waldhorn av 

den lille typen koster ca 15.000 kr mens en tuba koster fra 20.000 til 

40.000 kr. Det sier seg selv at det er viktig å håndtere disse riktig og 

vedlikeholde det slik foreskrevet ved utlevering.  Er du i tvil om hvordan 

det gjøres kan enetime-lærer ofte svare godt på dine spørsmål, men 

de i kjelleren som har ansvar for vedlikehold og utdeling har også god 

kunnskap, så spør heller om råd en gang for mye. 

Korpset har en forsikring om uhellet skulle være ute, men vi oppfordrer 

selvsagt alle til å ta godt vare på instrumentet. 

 

Instrumenter 

Økonomi 
Instruksjon, instrumenter og noter koster og i tillegg til loppemarkedet 

får korpset inn penger gjennom kontingent. Denne er per 2015/2016 

kr.1500 per halvår og inkluderer instrumentleie, uniform og all 

instruksjon. Reise, mat og opphold ved turer/seminarer kommer i 

tillegg. Det gis moderasjon for eget instrument og ved søsken i korpset. 

 

Annen nyttig informasjon 

NMF (Norges Musikkorps Forbund) 

Alle våre musikanter er innmeldt i NMF. NMF har en webside hvor det 

står om både arrangement og aktiviteter de holder, og mye 

spennende om det å være musikant: www.spilleglede.no .  

 

Websider  

Lillestrøm skolekorps har egen webside www.lillestromskolekorps.no 

hvor en del informasjon finnes. Det arbeides med å fylle sidene mer slik 

at all nødvendig informasjon finnes på et sted. Aktivitetsliste finnes på 

hjemmesiden. 

  

Korpslapp 

Hver uke sendes det ut en korpslapp via mailadressen(e) dere har 

meldt inn. Her skriver vi inn nære aktiviteter og annet relevant som vi vil 

at dere som foreldre skal vite om og ikke minst informere musikantene 

om hva som skjer. Blant annet står det hvordan du får kontakt med 

korpsleder for alle tre korpsene på arket. 

  

Vi håper denne informasjon har gitt deg litt innsikt i hva som skjer i 

korpset og hva du kan forvente deg på vegne av ditt barn. Har du 

andre spørsmål må du bare kontakte korpsledere, dirigenten eller 

noen av de som sitter i styret. Kjøkkenet utenfor musikkrommet er 

«base» på tirsdagsøvelsene og der er det bare å ta en kopp kaffe og 

slå av en prat med andre foreldre. Vi sier nok en gang hjertelig 

velkommen til Lillestrøm Skolekorps. 

 

 

 

 

 

http://www.spilleglede.no/
http://www.lillestromskolekorps.no/
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Styrets medlemmer 2015 

Styreleder: Jan Ove Larsen  926 13 087 

Nestleder: Torstein Bjorå     988 34 757 

Sekretær: Hallvard Aase-Nilsen  99 51 51 57 

Prosjektleder: Roger Tyseng   47 46 36 92 

Øk. leder: Janne Trane   918 90 314 

Instr.ansv.: Arild Kjerstad   45 24 93 63 

Leder HK: Connie Dalslåen  46 96 68 16 

  Heidi Østrem   99 50 53 30 

Leder JK: Thomas Espe   95 83 09 52 (sesongen 14/15) 

Leder AK: Morten Tørmoen  977 74 777 (sesongen 14/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

    

  

 

 


