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Velkommen til 
musikkorpset!

Alle musikkorps ønsker nye medlemmer, og i 
denne brosjyren kan du lære mer om korps og 
finne ut om det kan være en aktivitet for deg, 

barnet ditt eller andre du kjenner.
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Å spille i korps er en aktivitet du kan 
holde på med hele livet. Her får du gode 
venner som du møter på øvelse hver uke. 
Sammen øver dere frem mot konserter 
og store musikalske opplevelser. I korps 
kan du bidra til gode og trygge lokalmiljø, 
og oppleve læring, mestring, vennskap 
og tilhørighet.

Cirka 60 000 mennesker spiller eller 
driller i et av Norges 1600 korps. Det 
finnes et korps for alle som har lyst 
å være med, uansett alder, kjønn og 
ferdighetsnivå. Skolekorpsene er et 
tilbud for skolelever fra ca. 7-19 år, 
mens voksenkorpsene er for ungdom 
og voksne. Korpsene kan ha ulik 
sammensetning av instrumenter og noen 
korps har også sin egen drilltropp.
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Hvorfor 
bli med i 
korpset?
MUSIKK OG LÆRING
I korpset lærer du å spille et 
instrument eller drille i samspill med 
andre. Medlemmene møtes en til to 
ganger i uken for å øve sammen med 
dirigent eller instruktør. I tillegg får 
skolekorpsmusikantene opplæring med 
egen instrumentlærer for å mestre 
instrumentet bedre. I korpset er alle 
viktige, og medlemmene får utfordringer 
som er tilpasset det nivået de er på.
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TRYGT OG GODT FRITIDSMILJØ
Barn, unge og voksne trenger gode opplevelser og menings-
fulle aktiviteter på fritiden. I korpset får du:

 Lære å spille et instrument eller drille sammen med andre

  Venner på tvers av alder og kjønn. Man blir kjent med barn 
og voksne som bor i nærmiljøet

  Lære å samarbeide og å ta hensyn til andre

  Være med på morsomme konserter, helgeseminarer og 
korpsturer

Alle voksne som jobber med barn i korps leverer politiattest.
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VOKSNES ROLLE I 
KORPSET
Korpset er en frivillig organisasjon 
som drives av medlemmene og deres 
foresatte. Alle korps har et styre som 
har ansvar for å organisere aktiviteter 
og skaffe penger til drift. I tillegg kan 
alle bidra med ulike praktiske oppgaver. 
Å arbeide frivillig for korpset kalles 
dugnad og er noe som settes stor pris på 
i nærmiljøet. Dette er en fin måte å bli 
kjent med andre foreldre og barn, hvor 
alle bidrar til fellesskap og opplevelser.

Hvorfor 
bli med i 
korpset?

  NORDBY SKOLEKORPS 
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UTSTYR OG INSTRUMENTER
I skolekorpset får man låne instrument og annet utstyr 
som man trenger. Man får også opplæring av drill- eller 
musikklærere og dirigent hver uke.

Korpset trenger penger for å betale for dirigent, instruktører 
og instrumenter. I tillegg til at man jobber frivillig for å tjene 
penger til korpset, betaler alle medlemmer kontingent.  
I mange kommuner finnes det støtteordninger som kan dekke 
kontingenten for familier som trenger det.
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Har du eller dine barn lyst til å begynne i korps? 
Ta kontakt med ditt lokale korps, skolen 

eller Norges Musikkorps Forbund.

Her er informasjon om ditt lokale korps:

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er en av landets største fritidsorganisasjoner. Gjennom 
Norges Musikkorps Forbund kan korpsmedlemmer delta på aktiviteter som sommerkurs eller 

korpskonkurranser. NMF jobber for at korpsene skal ha det best mulig i det daglige. 
Nettside: musikkorps.no 

Mail: post@musikkorps.no


	Ditt korps: 


