HAR DU LYST TIL Å SPILLE I KORPS?

Ytrebygda skolekorps
Ytrebygda skolekorps er et korps for Ytrebygda bydel. Korpset rekrutterer fra 5 skoler;
Aurdalslia, Liland, Hjellestad, Skranevatnet, og Søreide. Korpset har hatt god rekruttering de
siste årene og har i dag ca 75 medlemmer, fordelt på hovedkorps som spiller i 1. divisjon,
mellomkorps som spiller i 3. divisjon, og aspirantsamspill for nye medlemmer.
I 2014 ble hovedkorpset norgesmester i 1.divisjon brass – en stor bragd, og i 2015 deltok
korpset i europamesterskapet for skolekorps i Freiburg i Tyskland der det ble en flott 4. plass.

Hvorfor velge skolekorps som fritidsaktivitet
Barn og unge i dag kan velge blant et stort antall fritidsaktiviteter. Musikk har generelt en
sentral plass hos de unge. De følger aktivt med i TV-sendte musikkonkurranser som Idol og
The Voice, og vi mener at deltagelse i korps kan være med på å styrke denne interessen.
I et skolekorps lærer de unge å spille et instrument, de opplever samspill med de andre i
korpset, og de får en rikere forståelse og opplevelse av musikk.
I tillegg har vi et godt miljø hvor yngre og eldre musikanter trives sammen. Her får alle være
med og blir tatt vare på, i tillegg til alt man får lære, både sosialt og musikalsk.

Utfordringer og læring
ASPIRANT
De fleste som begynner i korpset har liten eller ingen tidligere bakgrunn fra korps. Det første
året vil derfor primært gi grunnleggende opplæring på instrumentet, samt notekunnskap.

UNDERVISNING GJENNOM KULTURSKOLEN
Alle elever som går i 2.klasse på de 5 skolene får invitasjon til å begynne i korpset, men det
er mulig for eldre elever å begynne også.
I tillegg til korpsøvinger får alle musikantene opplæring kulturskolen. Så snart man vet at man
ønsker å begynne i korpset må det søkes om plass i kulturskolen. Fristen for å søke plass i
kulturskolen er 1.april hvert år.
Søknaden skjer elektronisk på hjemmesiden til Bergen kulturskole; klikk dere inn på

søknad om elevplass. Dere blir bedt om å fylle ut hvilket instrument dere ønsker opplæring
på, der skriver dere kornett. Når høsten starter blir instrumentene fordelt, og om man ønsker
et annet instrument enn kornett kan det endres i samråd med styret og instruktør.
Det er begrenset med plasser i kulturskolen, og de som ikke får plass der, får undervisning av
instruktør som korpset skaffer. Det er likevel svært ønskelig at man søker i kulturskolen, da
dette sparer korpset for en del utgifter til instruktør, som man kan bruke på andre ting som
gagner musikantene.
https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/kulturskole

PÅMELDING TIL KORPSET
I tillegg til søknad om plass i kulturskolen, ber vi dere også om å sende påmelding til korpset.
Den sendes på mail til styret v/Åsne Namtvedt Leiknes: aasne73@hotmail.com
Opplysninger som vi trenger:
Barnets navn, foreldres navn, adresse, fødselsdato, skole, klasse, tlf. nr. og epostadresse.

Hovedpåmelding er innen 1. april hvert år, med påfølgende
infomøte i løpet av mai.
Ta også kontakt med styret for påmelding i løpet av året.

Samspill
Torsdag er fast dag for fellesøvingene for både hovedkorps, mellomkorps og aspiranter.
Aspirantene har samspill ca 45 minutter sammen med egen instruktør. Hovedkorpset og
mellomkorpset har lengre øvinger. Alle øvingene foregår på Aurdalslia skole.
Individuell undervisning foregår på Aurdalslia og Søreide skole.

FORESATTE
Som for andre aktiviteter for barn, faller det også en del oppgaver på de foresatte. Dette vil
normalt være oppfølging av øving hjemme, rengjøring av instrument, delta i kjøring til
øvelser og arrangementer, delta i noen dugnadsjobber og på årsmøte.
For enkelte kan det også være aktuelt å delta i styret.
AKTIVITETER
Korpset pleier å delta i norgesmesterskap for skolekorps og andre konkurranser, i tillegg til
sosiale arrangementer som pizzakvelder, overnatting, turer etc.
Da korpset er avhengig av musikalsk besetning, er det viktig å vite at det stilles krav fra
korpset om jevnlig deltagelse, dvs pliktig oppmøte på øvelser og konkurranser om ikke annet
er avtalt med korpsets musikalske ledelse.

Hva koster det å være med i korpset?
Alle musikanter er pliktig til å ha spilletimer gjennom kulturskolen eller korpsets instruktører.
Prisen pr halvår er ca.kr 1600,I tillegg betaler musikantene kontingent til korpset som for øyeblikket er 400 kr pr halvår for
aspirantene.
Kontingenten dekker leie av instrument og div. instrumenteffekter, korpsgenser og beret,
seminarer, dirigent, noter og lignende.

Hilsen

