زانیاری دەربارەی تیپی
مۆسیقای قوتابخانەکان
(کۆرپس)

نرخی (خەرجی)بە ئەندام بوون چەندە؟
بە ئەندام بوون لەکۆرپس چاالکییەکی زۆرگرانبەها نیەبۆ مندااڵن
و الوان ،وەک هەمیشە دەنوسرێت ،ئامێرەکان و جل و بەرگە
تایبەتەکەی لە پارەیئابونەکە دەدرێت،وە هیچ شتێکی تریگرانبەهای
ناوێت ،تەنها هەندێک گەشت و فێربوون نەبێت کە لەوانەیە بچێتە سەر
پارەی ئابونەکە.
پەیوەندی بکە بە تیپی مۆسیقایقوتابخانەکانیناوخۆی شارەکەت تا بزانیت پارەی
سااڵنەی بە ئەندام بوون لە تیپەکە چەندە.
خێزانەکان دەتوانن داوای یارمەتی لە شارەوانی بکەن بۆ ئەوەی پارەی
ئابونەکەیان بۆ بدەن ئەگەر پێویستیانبوو.
هەموو ئەو کەسانەی کەتەمەنیان هەژدە ساڵە یان زیاترە،وە بەبەردەوامی لە
ناو تیپەکە کار دەکەنئەبێت پشتگیری پۆلیسیان پێبێت.
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لە کۆرپسمیوزیکژەنەکان فێری ئەمشتانە دەبن
•
•
•
•
•

لێدانی ئامرێکی مۆسقی
لێدانی چەند مۆسیقایەکی جیاواز
گوێگرتن لە یەکتر
هاوکاری کردنی یەکتر
ڕێزگرتن لە یەکتر و پارێزگاری کردن لە یەکتر

«لێکۆڵینەوەکان دەریان خستوە کە ئەو منااڵنەی فێری ژەنینی ئامێرێکی مۆسیقا دەبن ،تایبەتمەند و بە توانا
دەبن لە بواری زمان و بیرکاری و بیرتیژیدا .هەموو جارێک کە دەست بە ڕاهێنانیدەکەیت لە هەمان کات
مەشق لە سەر دانبەخۆدا گرتن و ووریابوون و بیرتیژی دەکەیت»
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539

ئاسانکاری و بە گشتیکردن:
نەرویج لە ڕێی دانانی چاالکیلە کاتی دەست بەتاڵی دا ،خۆی پابەند دەکات بەوەی کە هەموو مناڵێک
مافی ئەوەی هەبێت بەشداری یەکێک لە چاالکیەکان بکات .چاالکێکان لە کاتی دەست بەتاڵیدا
پشت دەبەستێت بەمادەی ٣١ی ڕێکەوتن نامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مافی منااڵن ،کە
دەڵێت هەموو مناڵێک مافی کاتی دەست بەتاڵیویاری هەیە ،وە مافی بەشداری کردنی هونەرو
کلتوری هەیە.ئەمە تەنها بواری ئابوری ناگرێتەوە ،بەڵکو ئەم تیپانە(کۆرپس)ئەبێت مەشقەکانی
بە شێوەیەک ڕێک بخاتکە هەموو منااڵن بتوانن بەشداربن ،بێئەوەی گوێ بدرێتە توانا ،ڕەگەز،
تەمەن ،ئاین ،توانا جەستەیی و جیاوازێکانی تر.

چ چاوەڕوانیەک لە دایکو باوکدەکرێت کە مناڵەکانیان لە تیپی مۆسیقای
قوتابخانەکانن؟
کۆرپس وە بەشداری بوون تیایدا چاالکیەکیخۆبەخشانەیڕێکخراوە بەهەمان شێوەی چاالکێکانی تر،بەاڵم
کۆرپسهەندێ چاالکی و بەشداربوون لە دایکان وباوکان داوا دەکات.
چەندێتیوچۆنێتیهاوکاری کردنیدایکان و باوکان لە تیپێک بۆ تیپێکیتر جیاوازە .ئەتوانیت پەیوەندی بکەیت بەتیپی
ناوخۆیشارەکەت تا بزانیت تیپەکە چاوەڕێی چ جۆرە هاوکاریەکن لە دایک و باوکەکان .چاالکی و بەشداری دایک
و باوک وەک بۆ نموونە ،چاودێری کردنی مناڵەکان لە کاتی مەشق و ڕاهێنان دا ،دروستکردنی کێک و شیرنی
لە کاتی بۆنەو ئاهەنگەکان کە تیپەکە بەشداری تیادا دەکات.ئەم بەشداری و هاوکارییەی دایکان و باوکان هەلێکی
باشە بۆ یەکتر ناسین و بە هێز کردنی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتیەکان .بەشداری و هاوکاری دایک و باوک لە چاالکی
منداڵەکانیانکارێکی زۆر باش و شارستانی یە ،هەرچەندههەندێک لەمنداڵهكانهەست بە شەرم دەکەن لە ئامادە
بوونی دایک و باوکیان.تیپی مۆسیقای قوتابخانەکان بە شێوەیەکی دیموکراسی بە ڕێوە دەبرێت،دایک و باوک و
ئەندامەکانی تیپەکەکە تەمەنیان لە سەرو پازدە ساڵەبڕیار دەدەنکێ بەڕێوبەریتیپەکەبێت .بە شداری لە دەستەی
بەڕێوە بردن بۆ دایک و باوک و ئەندامەکان کە تەمەنیان سەرو پازدە ساڵە بوارێکی باش دەڕەخسێنێت بۆ ئەوەی
زیاتر چاالکبن لە تیپەکەدا

ئایە کۆرپس چیە؟

زۆرینەی زۆری منااڵن و الوانی وواڵتی نەرویج لەتیپی موۆسیقای قوتابخانەکانمۆسیقا
لێدەدەن ،بەاڵم کۆرپسلە ڕاستیدا چییە؟ئێمە لە تیپی مۆسیقای قوتابخانەکانفێریژەنینیدوو
کۆمەڵلە ئامێرە مۆسیقێکان دەبین یەکێکیان کۆمەڵی ئامڕازە هەوایەکان (تیوبا) وە ئەوی
تریان دەهۆڵ( کۆمەڵێک تەپڵ و دەهۆڵ و جاس بەیەکەوەن )کە بەکۆمەڵ بەیەکەوە دەژەندرێت
.ژمارەیەکی زۆر لەم ئامێرانە هەیە لەشێوەی جیاوازدا کە ئەتوانیت بە خواستی خۆت هەڵیان
بژێریت .وەک ڕێسایەک هەموو کەس دەتوانێتبە پێی خواستی خۆیئامێرێک هەڵبژێرێتکە ئارەزو دەکات
فێریبێت ،بەاڵم زۆرینەیکات مامۆستای مۆسیقاکە(دیریگێنت)دواین بڕیار دەدات.
چەند شێوەیەکی جیاواز تیپی مۆسیقای(کۆرپس) هەیە ،تیپی مۆسیقای قوتابخانەکان کە تەنها مناڵ و الوەنی
قوتابخانەکان بەیەکەوە مۆسیقا دەژەنن ،تیپی تێکەڵ(نەوەتەمەن جیاوازەکان))کە مناڵ و الو و کەسانی بە
تەمەن بەیەکەوە مۆسیقا دەژەنن،وە تیپی گەورە کان کە تەنها کەسانی سەرو پانزە ساڵن .منداڵ دەتوانێت لە
تەمەنی ٩-٧ساڵیەوە بچێتە تیپی مۆسیقای قوتابخانەکان(کۆرپس)تا تەمەنی ١٩ساڵی .ئەم تەمەنە جیاوازە لە
تیپێکەوە بۆ تیپێکیتر ،کچان کوڕان هەردوکیان بۆیان هەیە بەشداری تیپی مۆسیقای قوتابخانەکان
بکەن.
ئەوانەیکە ئامێرەکان دەژەنن لە کۆرپس پێیان دەڵێن مۆسیقا ژەن.کاتێک کە ژەنیارەکان دەست
بەکاری ژەنیاری دەکەن لە تیپی مۆسیقای قوتابخانەکانناویان دەنێن ئەسپیڕانتەر/ڕێکروتەر/
تازەپێگەیشتوو .لە سەرەتادا مۆسیقاژەنەکان فێری نۆتەکاندەبن لەسەر ئامێرەکان وە بە یەکەوە
مۆسیقا دەژەنن .لە زۆری شوێنەکان مامۆستای مۆسیقای تایبەت(کە ماوەیەکی زۆر ژەنیاری
ئەو ئامێرانە بووە)مەشقبەمناڵەکان دەکات .دوای ئەوەی کەمنداڵەکەکەمێک فێری ئامێرەکە
دەبیت و دەتوانیت مۆسیقا بژەنیت لەگەڵ مۆسیقاژەنەکانی تر ،ئینجا دەتوانیت لەگەڵ تیپە
سەرەکیەکە بێت و لەگەڵئەوانی تردا کە زوتر ئەندامی کۆرپسەکە بوون مۆسیقا بژەنێت.
بوون بە ژەنیار لە کۆرپسخولیایەکەکە دەتوانیت بە درێژاییژیان بیکەیت.میوزیکژەنەکانئەتوانن
بەردەوامبنوپێویستیان بەوەنی یە وازبێنن لە بەر ئەوەی تەمەنیان گەورەدەبێت .لە سەرانسەری وواڵتە
كەتیپی کۆرپسی گەورە هەیە بە شێوەیەککە میوزیکژەنەکانبتواننهەموو کات میوزکبژەننلەگەڵ کەسانی تردا.
لە نەرویج زۆربەمان تیپی مۆسیقای قوتابخانەکان دەبەستینەوە بە بۆنەکانی هەڤدەی مانگی ئایارەوه،بەاڵم
کۆرپس جۆرەها چاالکیهە یەوەک کۆنسێرت ،مەشقی پشووی کۆتایی هەفتە ،خول و گەشتی وەرزی.بۆ
زۆرینەی میوزیکژەنەکانی کۆرپسەکە گەشتەکانیەکێکە لەشتە هەرە ناوازەو تایبەتمەندەکانی
تیپەکە.

بۆچی ژەنیاری لە تیپی مۆسیقای قوتابخانەکان دەکرێت؟
لە ڕێگەی تیپەکەوە ئەتوانیت کەسانی تر بناسیت کە لە هەمان شوێنی نیشتەجێبونی تۆ
دەژین ،لە شار بێت یان لە الدێ
تیپەکە زۆری کات ٢-١جار مەشق دەکەن لە هەفتەیەکدا .پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان بەشێکی گرنگن لە
ئەندام بوونت لە کۆرپس ،ژەنیارە دێرینەکان زۆر هاوکاری ژەنیارە تازەکان دەکەن .لە تیپەکەدا هەموو
ئەندامەکان وەک یەک گرنگن،هیچ کاریگەریەکی نی یە کوڕبیتیانکچ ،کەسێکی بێدەنگ و یان زۆر
جوڵۆک بیت،تازە هاتوویتە ناو تیپەکەوە یانئەندامی دێرینەی ،منداڵیت یان گەورە ،یان ژەنیاری هەر کام لە
ئامێرەکانبیت.

