Grav skolekorps
ønsker nye medlemmer velkommen!

Korps er fritid med læring for livet!
Skolekorps er en glimrende arena for å lære musikk, samspill og samarbeid.
Korps er en aktivitet på tvers av kjønn og alder, og i korpset vokser barna med
oppgavene. I korpset vil barna arve ansvar fra de store Alle er med og
prestasjonen skjer i lag. Korps er en aktivitet som bidrar til å skape identitet og
tilhørighet til nærmiljøet. Dette gjelder både for barn og foreldre. Spilling gir
barn og unge en unik mulighet for å vise følelser, fortelle, få kunnskap, og til å
uttrykke seg, både alene og i samspill med andre.
Korps gir også barn og unge muligheten til å vokse inn i en landsomfattende
aktivitet, med livslang læring, vennskap og utvikling som resultat.
Grav skolekorps – et korps med spilleglede og samhold
Korpset bidrar til barnas vekst og utvikling gjennom et profesjonelt drevet
pedagogisk opplegg og trygt sosialt miljø.
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Gjennom musikalsk opplæring og aktivitet bygges tilhørighet og vennskap på
tvers av alder og kjønn.
Grav skolekorps - et korps med musikalsk mangfold og allsidig aktivitet
I Grav skolekorps lærer man å spille et instrument. Alle får individuell
undervisning av høy kvalitet, på gode instrumenter. Normalt tilbys denne
undervisningen gjennom musikkskolen, av svært godt skolerte lærekrefter.
I tillegg til ukentlige korpsøvelser og individuelle spilletimer, spiller korpset
konserter, har seminarer, og ikke minst drar vi på turer og har det gøy! Som en
naturlig del av den musikalske aktiviteten, vokser det frem sosiale aktiviteter
hvor vi hygger oss i et trygt og utviklende miljø. Høydepunktet for mange er
turer i inn – og utland, men mange har også bortreiseseminaret som sin
favoritt.
17. mai er korpsdagen, men for oss i Grav Skolekorps er det aktiviteter resten
av sesongen som virkelig setter den musikalske agendaen. Korpsets repertoar
spenner fra rock-, pop- og jazzinspirert musikk, via klassisk musikk og
filmmusikk. Dette spinnes inn i morsomme arrangementer av ulik karakter, som
regel med den store konserten i Bærum kulturhus som et høydepunkt.
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Instrumenter
Grav skolekorps har janitsjarbesetning, og tilbyr opplæring på alle
instrumenter. Ved tildeling av instrument prøver vi så langt som mulig å
oppfylle musikantens instrumentønske. Samtidig må tildelingen avspeile
behovet for balanse i korpsets sammensetning av instrumenter.

Grav skolekorps’ aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps
Det første året samles alle aspirantene i en eget aspirantkorps. Normalt går
man over til juniorkorpset etter ett år, og etter ytterligere to år kommer man
inn i hovedkorpset.
Aspirant- og juniorkorps øver torsdager mellom 16:30 og 17:30, mens
hovedkorpset øver samme dag mellom 18:00 og 20:00
Parallelt med dette får alle ukentlig individuell instrumentopplæring.

Hva koster det å være med i Grav skolekorps
Medlemskontingenten er nå kr 600,- pr. halvår. Den individuelle
undervisningen koster p.t. kr 2 620 pr halvår. I tillegg kommer noen
egenandeler i forbindelse med samlinger og turer. Instrument og uniform er
inkludert i kontingenten.

Dugnader
I korpsbevegelsen overlater vi den musikalske driften til profesjonelle, mens vi
foreldre sørger for god administrasjon og ikke minst økonomi. Bærebjelken i
økonomien er godt planlagte dugnadsaktiviteter, som gir svært gode inntekter
pr nedlagte dugnadstime. Loppemarked (april), julemarked, og 17. maiarrangement er korpsets store inntektskilder, og en innsats rundt disse
arrangementene må alle regne med. De fleste erfarer at dugnad er gøy, og helt
overkommelig. Dugnadene er med på å skape et sosialt og godt miljø blant
foreldre/foresatte i korpset, og det er en flott mulighet til å bli kjent med barn
og unge på tvers av klassetrinn. Dette er grunner til at enkelte av foreldrene til
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barn som har vokst ut av korpset, fremdeles ønsker å bidrar under disse
aktivitetene.
For de som ønsker å bidra ytterligere, er deltakelse i styrearbeid eller i diverse
komiteer en mulighet. Samarbeidet rundt korpset gir en unik mulighet til å
bygge nettverk i et bredt sammensatt miljø av voksne. Å være «korpsforelder»
er meningsfullt, sosialt og hyggelig! Innsatsen som legges ned her, kommer
våre barn til gode, og bidrar dessuten til et trygt oppvekstmiljø for våre barn og
unge!

Innmelding
Vanlig oppstart er på høsten, men vi kan også ta inn aspiranter ellers i året.
2. og 3. klasse
Hver vår holder vi en rekrutteringskonsert for 2.-3. klasse. I etterkant blir
foreldre og barn invitert til et informasjonsmøte hvor de får prøve
instrumenter.
NYHET - NYHET – NYHET – NYHET – NYHET for 4. til 7. klasse
Angrer du på at du ikke begynte i korpset. Nå tilbyr vi tilpasset ekspresspass inn
i korpset for elever i 5. til 7. trinn. På utvalgte instrumenter kan vi gi
komprimert og intensiv undervisning med påfølgende rask overgang til den
delen av korpset man aldersmessig tilhører. Her gir vi ytterligere starthjelp med
individuelt tilpasset vanskelighetsgrad på noter.
Påmelding kan skje via korpsets hjemmeside: www.gravskolekorps.no eller ved
direkte kontakt med styreleder eller sekretær (se kontaktinfo under).

Har du spørsmål? Grav skolekorps – Kontaktinfo
Hjemmeside:

www.gravskolekorps.no

Styreleder:

Martin Alvsåker (martin.alvsaker@gmail.com; 414 70 143)

Sekretær:

Berit Muan (berit.muan@gmail.com; 450 43 260)

http://musikkorps.no/hvorfor-spille-i-korps/
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