Скільки це коштує?
Вступ до оркестру – не є найдорожчим видом дозвілля
для дітей та молоді. У вартість, як правило, включені ноти,
інструмент та уніформа, тому дорогих і зайвих витрат
немає. Витрати на поїздки та частину навчання можуть бути
додатковими.

Iнформація про духові
оркестри (korps)

Зв’яжіться з місцевим оркестром, щоб дізнатися про вартість річних
внесків.
Також можна подати заявку на відшкодування витрат на навчання в
оркестрі від муніципалітету для сімей, які цього потребують.
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Усі дорослі, які працюють з дітьми в шкільному оркестрі, повинні
надати довідку з поліції.

Що таке korps (духовий оркестр)?

Багато дітей та молоді в Норвегії грає у духових оркестрах. Чим
вони є насправді? В оркестрах навчають грі на духових або ударних
інструментах, які використовують для гри в колективі. Інструментів
є багато на вибір. Зазвичай, кожен може обрати для себе інструмент,
на якому хоче навчитися грати. Та кінцеве рішення, як правило, – за
диригентом (викладачем).
Існують різні види духових оркестрів: шкільний оркестр - де грають лише діти та
молодь; мішаний за віком оркестр - де грають діти, молодь та дорослі; і дорослий
оркестр - де грають виключно старші (як правило, ті, кому більше 15-ти років).
Навчання в шкільному оркестрі починається приблизно з 7-9 років і триває аж
поки вам не виповниться 19. Все залежить від кожного окремого оркестру. В
оркестрі грають і дівчата, і хлопці.
Тих, хто грає в оркестрах, називають музикантами. Коли музиканти
починають заняття y шкільному оркестрі, їх називають аспірантами/
новобранцями/юніорами. На цьому етапі вони вивчають перші звуки
і вчаться грати в колективі. У більшості оркестрів для початківців є
особистий вчитель, який має більший досвід гри на інструменті. Коли ви
трохи познайомитеся з інструментом та навчитеся грати в колективі, ви
приєднаєтеся до основного оркестру. Там ви будете грати з тими, хто
вже грає довший час.
Гра в оркестрі — це хобі, яким можна займатися все життя. Музикант не змушений
кидати гру, бо вiн нібито «застарий» для шкільного оркестру. По всій країні діють
оркестри для дорослих, тож у вас завжди буде можливість грати разом з іншими.
У Норвегії багато людей асоціюють гру в духовому оркестрі зі святкуванням 17
травня, де оркестри марширують. Але вони також мають безліч інших
концертів, виступів, репетицій на вихідних, курсів і поїздок протягом
сезону. Для багатьох музикантів ці подорожі – велика подія.
*17 травня – День Конституції Hорвегії, головне національне свято
Норвегії

Навіщо грати в духових оркестрах?
В оркестрах ви познайомитеся з іншими музикантами, які живуть у вашій
місцевості, селі чи місті. Заняття проходять переважно один-два рази на тиждень.
Важливою частиною гри в оркестрах є соціальне середовище, де старші музиканти
піклуються про молодших і допомагають їм. В оркестрі всі однаково важливі, не
має значення якої ви статі, віку, ви тихі чи галасливі. Не має значення, який у вас

музичний рівень та на якому інструменті ви граєте.

В оркестрі музиканти навчаються:
● грати на музичних інструментах;
● грати різні жанри музики;
● слухати один одного;
● співпрацювати один з одним;
● поважати та дбати один про одного.
“Дослідження показали, що діти, які грають на музичних інструментах,
мають переваги в мові, математиці, а також вдосконалюють пам’ять...
Кожного разу, коли ви займаєтесь музикою, ви тренуєте самоконтроль,
увагу і пам’ять”

(https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539)

Cприяння та інклюзивність.
У Декларації про дозвілля Норвегія зобов’язалася, що усі діти мають
можливість брати участь у заходах дозвілля. Ця декларація ґрунтується
на статті 31 Конвенції ООН про права дитини, де йдеться про те, що всі
діти мають право на дозвілля та ігри, а також на участь у мистецтві та
культурному житті. Це стосується не лише фінансів. Оркестр організовує заняття так, щоб усі
могли брати участь, незалежно від рівня, статі, віку, релігії, фізичних обмежень
тощо.

Чого очікують батьки, діти яких які грають в оркестрах?
Гра в оркестрі — як і будь-яке добровільно організоване дозвілля, вимагає певних
зусиль, від батьків в тому числі. Обсяг батьківської діяльності може відрізнятися в
залежності від оркестру. Зв’яжіться з місцевим оркестром і ви дізнаєтеся, скільки та
якої саме батьківської активності від вас очікують. Наприклад, ви можете чергувати нa
репетиціях, пекти торти для концертів або допомагати під час різноманітних заходів, які
проводить оркестр. Батьківські заходи – це чудова можливість для батьків познайомитися один з одним.
Батьки, які долучаються до дозвілля своїх дітей, - позитивно налаштовані, хоча деякі
діти та молодь можуть почуватися некомфортно.
Керівництво оркестром є демократичним. Батьки та учасники, яким більше 15
років, вирішують, хто буде сидіти в правлінні. Приєднання до комітету дає батькам та
учасникам, старшим 15 років, можливість активніше долучатися до діяльності оркестру.

