
 
Nå har vi lyst til å ha med deg i 

korpset vårt!  
 

 
 
Nordstrand skolenes Musikkorps inviterer til samling for 
nye medlemmer den  
 

29. mai 2012 kl 18.00 
på Munkerud skole. 

 
Her vil det være mulig å prøvespille de forskjellige 
instrumentene, høre på korpsene og melde seg inn. 
Oppstart skjer i august/september, dette får du nærmere 
beskjed om når du er registrert hos oss. 
 



 
Hvorfor spille i korps ? 
 
Ø Korps er gøy 
Ø Korps er en trygg og sosial fritidsaktivitet ”uten 

reservebenk”. 
Ø Vi driver aldersblandet med musikanter av begge 

kjønn fra 8 til 18 år 
Ø Musikantene får låne instrument og annet utstyr fra 

korpset – lav inngangsterskel. 
Ø Du lærer å spille et instrument 
Ø Alle musikanter får individuell undervisning av 

fagutdannede instruktører hver uke. I tillegg kommer 
samspill (tirsdag) hvor du møter resten av ditt korps. 

Ø Vi begynner med spilling fra dag 1, og lærer notene 
etter hvert. 

Ø Artige konserter 
Ø Vi legger vekt på det sosiale – at musikantene har det 

gøy og trives er veldig viktig. Vi drar på turer og 
seminarer hvor vi også finner på andre aktiviteter enn 
spilling (årets sommertur går til Island, i fjor var vi på 
tur til Rjukan og Gaustatoppen). 

Ø Undersøkelser har vist at korpsspilling har positiv 
effekt på læring også i andre fag 

Ø Rimelig kontingent 
 
  
 
 
 



 

 
Om oss 
Vi er en aktiv gjeng på ca. 80 musikanter, men trenger 
stadig nye medlemmer. Vi rekrutterer elever fra 
Nordstrand, Munkerud og Steinerskolen. Oppstart for nye 
medlemmer er fra og med 3. trinn. 
 
Vi er i dag fordelt på fire korps: 
 
Ø Aspirantkorps 1 – første års spillende,  

normalt 3. klassinger.  
(Samspill på tirsdag i SFO tiden hvis mulig fra  
ultimo oktober, før det, kun individuell instruksjon) 

Ø Aspirantkorps 2 – har spilt ett år,  
normalt 4. klassinger  
(samspill tirsdag 18.00 – 19.30) 

Ø Juniorkorpset – 5.og 6. klasse 
(samspill tirsdag 18.00 – 20.00) 

Ø Hovedkorpset – fra 7. klasse og ut videregående 
(samspill tirsdag 18.30 – 21.00) 
 

Korpsene har dirigenter med musikkfaglig og pedagogisk 
bakgrunn. I tillegg har de voksne ledere som er med og 
organiserer virksomheten. 



 
Masse arbeid for foreldrene? 
Denne myten er vanskelig å bli kvitt. Faktum er at vi ber 
foreldrene delta på to loppemarkeder i året, ett om våren i 
april og ett om høsten i oktober. Markedene involverer 
oss foreldre fra fredag kl 17.00 til søndag kl 18.00. Ikke 
noe før eller etterarbeid. Vi skjønner det veldig godt hvis 
ikke alle kan stille hver gang, men er avhengige av ca. 
100 voksne for å drive markedene våre. ”Loppa” er 
faktisk en happening som er morsom å være med på – 
prøv, så skal du se. Vi ber ikke om kjøring til kamper og 
treninger, utdeling av kataloger, kioskvakter, salg av 
lodder etc. etc. Så mye..?? døm selv. 
 
- Årskontingent i korpset pt. er 3600 kr. Hver musikant 
mottar ytelser for over 10000 kr. i året i form av 
instruksjon, instrument, uniform m.v. Resten av midlene 
skaffes til veie ved loppemarkedene. 
 
 
Ta kontakt med oss: 
Aspirantkorpsleder: Georg Boasson,  
Tlf 92 06 24 65, mail: gboasson@online.no 
Sekretær: Tone Haugen-Flermoe   
Tlf 41 55 88 96, mail: tone.flermoe@trefokus.no 
Leder: Sigrun H. Bock  
Tlf 95 12 40 56, mail: shans-bo@online.no 
 
Våre nettsider er: www.nsmk.no 


