
  

Bli med i  

Jåtten skolekorps 

 

Vil du lære å 
spille et 
instrument? 

  
Vil du være med 
på show og 

konserter? 
  

Liker du å være  
med venner, og 

vil du ha enda 
flere av dem?  

 

Liker du å reise 
på tur?  

 

 

 FEM GODE GRUNNER 

TIL Å SPILLE I KORPS 

 

1. SAMSPILL 

Det å lykkes sammen er viktigst i 

skolekorpset. Barna lærer av hverandre og 

gjør hverandre gode. 

 

2. MESTRINGSFØLELSE 

I skolekorpset lærer barnet ditt å spille et 

instrument. Alle liker å mestre, og øvelse gjør 

mester. 

 

3. ALLE ER MED 

Alle starter på sitt nivå, og alle er likeverdige. 

 

4. FELLESSKAP 

På turer, kurs og seminarer møtes barna på 

tvers av alder og får venner for livet. 

Foresattes medvirkning gir unik mulighet til å 

bli kjent med de andre barnas foresatte. 

Barnet synes det er kjekt at du er med! 

 

5. TRYGGHET 

Gir en trygg oppvekst og en hobby for livet. 

 

BLI MED PÅ LAGET 

OG FÅ HJERTE FOR KORPS! 

 

Jåtten 
skolekorps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jkorps.com 

 jaattenskolekorps 

@jattenskolekorps 
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Fra årets aspirantkull- Stavanger Open 2019 

Korps – en hobby  

Uten reservebenk! 

I Jåtten skolekorps tar vi vare på 

hverandre, og trivsel og glede gir 

gode resultater. I 2019 spilte oss til 

en 5.plass under NM i Grieghallen, i 

øverste divisjon.  

Korpset byr på tilhørighet og 

vennskap på tvers av klassetrinn, 

kjønn og skolekretser. Spilling i korps 

bidrar til selvstendighet, 

samarbeidsevne og ansvarlighet i 

fellesskapet. I tillegg er det gøy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korps. 

En hobby for livet. 

 

 

Jåtten juniorkorps, Korpsfest Stavanger 2019 

 

 

 

 
Bli med nå!  

 

Jåtten skolekorps tar nå opp nye 

aspiranter fra tredje og fjerde 

klassetrinn på Godeset, Gausel og 

Jåtten skole, samt 

Norlights Montessoriskole Stavanger 

og British International School of 

Stavanger. Gå ikke glipp av 

muligheten til å få en unik hobby!  

 

• opplæring av musikkpedagoger i 

samarbeid med kulturskolen i 

Stavanger  

• ukentlig spilletime på egen eller 

annen skole i bydelen 

• aspirantkorps onsdag 

ettermiddag på Jåtten skole  

• turer, konserter, konkurranser  

 

Kontingenten er på 1950,- per halvår 

og dekker instrumentleie, notebok, 

enkeltinstruksjon og samspill i korps.  

 

Rolig oppstart med utdeling av 

instrumenter før sommerferien. Mer info 

om dette ved påmelding. 

Frist 27. mai på post@jkorps.com 

 
Mer informasjon 

på nett, Facebook eller e-post 

Velkommen! 
 

 

 

Visste du at 
det å spille musikk gir bedre 

oppfatningsevne, konsentrasjon og 
koordinasjon? 

 
Dette har stor overføringsverdi til 

mange andre fag og aktiviteter som 
lesing, skriving og matematikk. 

GØY – og SMART! 


