معلومات عن الفرق
املوسيقية

ماهي التكلفة؟

أن تكون مشاركا يف فرقة موسيقية ليس اكرث كلفة كنشاط ترفيهي
لالطفال واملراهقني .مثال عيل االغلب النوت املوسيفية ،األلة  ،واملالبس
الخاصة بالفرقة من ضمن رسوم العضوية ،بحيث انه ليس منرصفات
إضافية .قد تكون مصاريف الرحالت وبعض الرسوم الدراسية باإلضافة إىل السعر.
تواصل مع الفرقة املوسيقية يف منطقتك لتتعرف عيل رسوم االشرتاك السنوي.
ميكن الحصول عيل مساعدة من البلدية لتغطية نفقات االشرتاك لألرس التي لديها
حاجة لذلك.
كل البالغني الذين يعملون مع األطفال يف الفرق املوسيقية املدرسية عليهم اتقديم
شهادة الرشطة.
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:يتعلم املوسقني يف الفرقة بعض األشياء مثل
•
•
•
•
•

العزف عيل إحدي األالت
العزف عيل انواع متعددة من املوسيقي
اإلستامع لألخرين
التعاون مع األخرين
اإلحرتام واإلهتامم باالخرين

«األبحاث اظهرت ان االطفال الذين يعزفون علي إحدي األالت لديهم تقدم في اللغة
والرياضيات وزاكرة قوية ..في كل مترين يتدرب العازف علي التحكم بالنفس ،اإلهتمام
والتركيز وكذلك تدريب الزاكرة».
)(https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539

التهيئة واالندماج

إلتزمت الرنويج من خالل معاهدة حق الرتفيه وأوقات الفراغ ،ان جميع األطفال
لديهم فرص لإللتحاق باإلحدي النشاطات الرتفيهية يف اوقات الفراغ .معاهدة حق
الرتفيه بنيت عيل الفقرة رقم  31يف ميثاق الطفل  ،الذي ينص عيل ان كل االطفال
لديهم الحق يف اوقات فراغ ،اللعب و االشرتاك يف االلفنون والحياة الثقافية.
هذا اليقترص عيل الحسابات واملادة  ،ولكن الفرق املوسيقية يجب ان تهيئ التدريبات
عيل أساس ان الكل يستطيع ان يشرتك  ،بغض النظر عن املستوي ،الجنس ،العمر ،الديانة،
التحديات العملية وغريها.

ماهي التوقعات املنتظرة من أولياء أمور االطفال العازفني يف الفرقة املوسيقية

أن تكون عازفا يف فرقة موسيقية عبارة عن عمل تطوعي تنظيمي لنشاطات اوقات الفراغ مثله مثل
النشاطات االخري ويتطلب بعض املشاركة من أولياء االمور .حجم النشاطات بالنسبة للوالدين
تختلف من فرقة ايل اخري .تواصل مع الفرقة يف منطقتك للتعرف عيل حجم النشاطات املتوقعة
من جانب الوالدين .بعض النشاطات قد تكون العمل كحارس لبعض التامرين ،عمل بعض الكيك
للحفالت او عمل بعض الوظائف واملساعدة يف املناشط املختلفة للفرقة املوسيقية.
النشاطات الخاصة باولياء االمور قد تكون فرصة للتعارف مع بعضهم البعض ،ومشاركة اولياء االمور
شئ ايجايب ملشاركة االطفال واملراهقني ،مع ذلك بعض من عندهم يشعرون بالخجل.
الفرق املوسيقية تنظم بالطريقة الدميقراطية وكل أولياء االمور واالعضاء فوق الخامسة عرش يقررون
من سيكون يف اإلدارة.

ماذا نعني بالفرق املوسيقية؟
كثري جدا من األطفال والشباب يف الرنويج يعزفون املوسيقي مع الفرق
املوسيقية ,ولكن ماذا يعني هذا؟ مع الفرقة املوسيقية نتحصل عيل تعلم عيل أالت
النفخ او طبول يتم العزف عليها مع اخرون.
توجد عدة أالت مختلفة ميكن االختيار منها .يف الغالب ميكن الي منهم االختيار حسب
رغبته أي ألة يريدها ولكن املعلم رئيس الفرقة او املوزع املوسيقي يقرر يف النهاية.
توجد عدة انواع من الفرق املوسيقية؛ الفرقة املوسيقية املدرسية حيث يعزف فقط االطفال
واملراهقني مع بعض .الفرقة املوسيقية لالجيال وفيها يعزف االطفال واملراهقني والكبار مع
بعض .والفرقة املوسيقية للكبار حيث يشرتك فيها فقط البالغني من عمر الخامسة عرش ومافوق
غالبا .ميكن للشخص البدء يف الفرق املوسيقية املدرسية من عمر حوايل السابعة للتاسعة وحتي
يبلغ الشخص عمر التاسعة عرش .وهذا يختلف من فرقة ايل اخري .البنات وكذلك االوالد
يشرتكون يف الفرق املوسيقية.
يطلق عيل العازفني اسم املوسيقني .يف بداية التحاق املوسيقني بالفرقة يطلق عليهم
اسم املبتدئني /املمستجد او الكشاف ويتم تعليم املوسيقني اوليات االلحان باألالت
املوسيقية ويعزفون مع بعضهم البعض .يف بعض االماكن يحصل املستجد عيل معلم
موسيقي خاص لديه خربة طويلة يف العزف عيل األلة املحددة .بعد ان يتعلم
املستجد عن االلة وكيفية العزف مع االخرين  ،يلتحق بالفرقة الرئيسية وميكن
العزف مع االخرين الذين لديهم خربة ويعزفون منذ فرتة.
ان تكون عازفا يف فرقة موسيقية هواية ميكن للشخص االستمرار بها طول الحياة.
ليس بالرضورة ان يتوقف العازف عن العزف النه اصبح كبريا يف العمر او كبري
ليلتحق بالفرقة املوسيقية .يف كل انحاء الرنويج توجد فرق موسيقية للكبار ويكون من املمكن
دامئا العزف مع االخرين.
يف الرنويج ارتبطت الفرق املوسيقية باحتفاالت السابع عرش من مايو ،ولكن الفرق لديها حفالت
وعروض متارين نهاية االسبوع كام الكورسات والرحالت يف كل موسم .للكثري من املوسيقني تعترب
الرحالت اهم املناسبات.

ملاذا نريد ان نعزف يف فرقة موسيقية
يف الفرقة املوسيقية ميكن للشخص التعرف عيل أخرين يعيشون يف نفس املنطقة
او نفس القرية او املدينة .الفرق لديها متارين مرة او مرتان يف االسبوع .البيئة
االجتامعية جزء مهم من كونك عضو يف الفرقة ،كبار العازفني يهتمون ويراعون املستجدين
الصغار ويساعدونهم .يف الفرقة املوسيقية الجميع لديهم نفس االهمية اذا كانوا ذكورا او إناثا،
هاديئ او كثري الحركة ،عل انت مبتديئ او من قدامي العازفني وبغض النظر عن األلة التي تعزف
.عليها

