
Kjære foreldre og foresatte, 

 

Barn som spiller 

blir stolte barn... 

 

…og voksne som har barn som spiller,blir ikke mindre stolte. Og rørte. Å se 

noen du er glad i mestre et instrument, i samspill med andre, er sterkt og 

flott å oppleve. 

 
I vårt korps har vi en gjeng spilleglade barn og unge, og en like stor gjeng engasjerte foreldre.  

Men vi trenger flere! Møt opp på musikkrommet torsdag 30. august 2018 kl 1630 for å bli med på 

høstens morsomste prosjekt. 

 

VELKOMMEN TIL OSS! 

 
Frydenlund Skolekorps består av 

- Hovedkorps 

- Aspirantkorps 

 

Tidsbruk 
Aspiranter høsten 2018 starter med et prosjekt hvor alle spiller sammen 1 time torsdager kl 1630-1730. 

Dette skjer i musikkrommet på skolen. Dette starter 30. august og foregår frem til og med 6. desember  

(høstferie 4. oktober). I tillegg bør det øves hjemme. Prosjektet avsluttes med konsert torsdag 13. 

desember på skolekorpsets juleavslutning. Dette er en hyggelig liten samling for musikanter og 

foreldre/søsken/besteforeldre. 

 

Ellers er det samspill på torsdager (aspiranter 1630-1730 og hovedkorps 1800-2000). 

Enetimer er mandager, fra kl 1430 og utover. For aspiranter gjelder dette fra medio september av. Alt 

dette foregår på skolen med kyndige instruktører og dirigenter. 

 

Korpset følger skoleruten med tanke på ferier etc. 

 

Faste arrangementer med obligatorisk oppmøte 
- Oppstartseminar (rundt skolestart) 

- Tusenfrydstevnet (første del av september) 

- Høstseminar (oktober/november) 

- Høstkonsert (november) 

- Julekonsert/juleavslutning (desember) 

- Vårseminar (februar/mars) 

- Vårkonsert (mars/april) 

- Marsjseminar (april) 

- 17.mai 

 

Turer 
- Sæby (helgeseminar i Danmark første helg i februar) 

- Sommertur, evt sommerstevne 

- Andre stevner 



Hva krever korpset av mor og far? 
I motsetning til hva mange tror, er det ikke mer foreldrearbeid med korps enn med andre 

fritidsaktiviteter. 

- Konserter: 

o Opp- og nedrigging & kafe (siden vi likevel er der får alle tildelt en oppgave) 

- Inntektsbringende arbeid 

o Loppemarked – i april hvert år. En hektisk helg hvor alle trår til, både musikanter og voksne. Litt 

jobb (skal ikke legges skjul på), men også veldig hyggelig og sosialt for alle. I tillegg 1-2 vakter i 

året ved loppecontainerne våre når det er loppeinnsamling (vi kjører ikke rundt og henter 

lopper). 

o Utkjøring av toalett- og tørkepapir – en gang i året. 

o 17.mai – vakt ca 30 min i bamseboden på skolen. Et populært sted å stå, og et populært sted 

blant ungene. 

- Verv: 

o Korpsvakter – en til to ganger i semesteret er du vakt på samspillet. En hyggelig jobb hvor du 

blir kjent med alle musikantene og gode muligheter for en uformell prat med (alle) foreldre. 

Sjelden du er alene. Dirigenten setter også stor pris på en voksen til å hjelpe med praktiske 

ting. 

o Styrearbeid – dette er høyst frivillig. Du velger selv hvor mye du ønsker å engasjere deg. 

o Komiteer/tillitsverv – også frivillig.  

 

Hva koster det å være med? 
Kontingenten er for tiden per halvår: 

Hovedkorps  kr 1400 

Juniorkorps   kr 1100 

Aspirantkorps  kr  900 

Det gis 25% søskenrabatt (full pris for eldste). 

Notestativ kan kjøpes av korpset. Det koster 300,- 

 

Hva får du?  
• 30 min med individuell instruksjon på ditt instrument med profesjonell instruktør med musikkfaglig 

utdannelse på samme (eller nært beslektet) instrument. 

• 2 timer samspill (1 time for aspiranter) i uken med dirigenter med musikkfaglig utdannelse. 

• Det du trenger av utstyr: instrument, noter, munnstykker, bæreseler, uniform med hatt, drillstav, 

drilluniform med hatt. 

• Medlemskap i Norges Musikkorps Forbund (NMF). Av disse får musikanten egen aspirantsekk med 

diverse innhold. 

 

Kommer det noen utgifter i tillegg til kontingenten? 
For musikanter kommer innkjøp av hvit uniformsskjorte og svarte pensko.  

For alle vil det være egenandel i forbindelse med deltagelse på frivillige aktiviteter som stevner, turer og 

arrangementer i regi av NMF (sommerkurs bl.a.). (Korpset kan være fleksible på kontingent/egenandeler ved økonomiske 

utfordringer i musikantens familie, ta kontakt med kasserer dersom dette er aktuelt.) 

 

Ta også en kikk på hjemmesiden vår www.frydenlundskolekorps.no  

 
For evt. spørsmål og innmelding, kontakt: 

Leder:     Thomas Lillerud  mob 91742796  leder@frydenlundskolekorps.no 

Musikalsk ansvarlig:  Pål Johan Aronsen     kasserer@frydenlundskolekorps.no 

 

 

I vårt korps er det plass til alle, vi har ingen reservebenk ☺ 
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