Hva koster det?
Å være med i korps er ikke den dyreste fritidsaktiviteten
barn og ungdom kan være med på. Som oftest er noter,
instrument og uniform inkludert i kontingenten, slik at
det ikke er dyre ekstrautgifter. Utgifter til turer og noe av
undervisningen kan komme i tillegg til kontingenten.
Kontakt det lokale korpset for å finne ut hvor mye det koster i året
å være med der.
Det er også mulig å søke om å få dekket utgifter til å delta i
korpset fra kommunen for familier som trenger det.
Alle voksne som jobber med barn i skolekorps må levere
politiattest.
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Hva er korps?
Veldig mange barn og ungdom i Norge spiller i korps, men hva er
det egentlig? I korps får vi opplæring i enten et blåseinstrument
eller slagverk som vi spiller sammen med andre. Det finnes mange
ulike instrumenter å velge mellom. Som regel kan alle komme med
ønske om hvilket instrument de vil å lære å spille, men det er stort sett
dirigenten (læreren) som bestemmer til slutt.
Det finnes forskjellige typer korps; skolekorps hvor bare barn og ungdom
spiller sammen, generasjonskorps hvor barn, ungdom og voksne spiller
sammen og voksenkorps hvor bare voksne (over 15 år vanligvis) spiller
sammen. Man kan begynner i skolekorpset fra rundt 7-9 års alder og til man
fyller 19 år. Dette varierer fra skolekorps til skolekorps. Både jenter og gutter
spiller i korps.
De som spiller i korps kalles musikanter. Når musikantene starter i
skolekorpset, kalles de ofte for aspiranter/rekrutter/ juniorer. Her lærer
musikantene de første tonene på instrumentet og de spiller sammen
med hverandre. De fleste plasser får man også egen lærer som har
spilt instrumentet lenge. Etter å ha lært litt om instrumentet og
det å spille sammen, blir man med i hovedkorpset hvor man spiller
sammen med alle de andre som har spilt en stund.
Det å spille i korps er en hobby vi kan holde på med hele
livet. Musikanten trenger ikke slutte fordi man er for gammel til
skolekorpset. Over hele landet finnes det også korps for voksne slik at man
alltid har mulighet til å spille sammen med andre.
I Norge er det mange som forbinder korps med feiring av 17. mai, men korps
har mange andre konserter, opptredener, helgeøvelser, kurs og turer
i løpet av sesongen. For mange korpsmusikanter er turene et stort
høydepunkt.
Hvorfor spille i korps?
I korpset blir man kjent med andre som bor i samme område,
bygd eller by. Korpsene øver stort sett en til to ganger i uken.
Det sosiale miljøet er en viktig del av det å spille i korpset, hvor de
eldste musikantene tar vare på de yngre og hjelper dem. I korpset er alle
like viktige; det spiller ikke rolle om du er jente eller gutt, om du er stille eller
bråkete, akkurat startet eller er nesten voksen og uansett hvilket instrument
man spiller.

I korpset lærer musikantene blant annet:
•
•
•
•
•

å spille et instrument.
å spille forskjellige typer musikk.
å lytte til hverandre.
å samarbeide med hverandre.
å respektere og tar vare på hverandre.

“Forskning har vist at barn som lærer å spille et instrument har fortrinn både i
språk, matematikk, og skal også styrke hukommelsen... Hver gang man setter seg
for å øve, trener man både selvkontrollen, oppmerksomheten og hukommelsen”
(https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539)
Tilrettelegging og inkludering
Norge har, gjennom Fritidserklæringen, forpliktet seg til at alle barn skal ha
mulighet til å være med på en fritidsaktivitet. Fritidserklæringen
bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har
rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.
Dette gjelder ikke bare økonomi, men korpset skal tilrettelegge
øvelsene slik at alle kan være med, uavhengig av nivå, kjønn, alder,
religion, fysiske begrensninger osv.
Hva forventes av foreldre til barn som spiller i korps?
Det å spille i korps er en frivillig organisert fritidsaktivitet som på lik linje
med andre fritidsaktiviteter krever noe innsats fra foreldrene også. Hvor
mye foreldreaktiviteter det er i det lokale skolekorpset varierer fra korps til korps.
Kontakt det lokale korpset for å finne ut hvor mye det foreldreaktivitet det forventes
hos dem. Foreldreaktiviteter kan være eksempelvis vakt på øvelser, bake kake til
konsert eller oppgaver som å hjelpe til med ulike arrangement korpset har.
Foreldreaktivitetene kan være en fin mulighet for foreldre å bli kjent med hverandre.
Foreldre som engasjerer seg i barnas fritidsaktivitet er positivt selv om noen barn
og ungdom synes det kan være litt flaut.
Korpsene er demokratisk styrt hvor foreldrene og medlemmer over 15 år
bestemmer hvem som skal sitte i styret. Det å være med i et styre gir foreldre og
medlemmer over 15 år muligheten til å engasjere seg mer aktivt i korpset.
Korpsene er demokratisk styrt hvor foreldrene og medlemmer over 15 år
bestemmer hvem som skal sitte i styret. Det å være med i et styre gir foreldre og
medlemmer over 15 år muligheten til å engasjere seg mer aktivt i korpset.

