Aspirant i Lyderhorn Skolebrass.
Velkommen som ny aspirant i Lyderhorn Skolebrass!
Lyderhorn Skolebrass består av 2 korps, Nygårdslien Skolekorps og Kjøkkelvik Skoles Musikkorps.
Det er mye nytt å lære for aspiranten det første året, og ofte mye nytt for foreldrene også. Dette
heftet inneholder informasjon som vi håper kan bidra til å gi svar på noe av det dere kanskje vil lure
på.
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Aspiranter – den første tiden
Aspirantene vil få utdelt et instrument etter at de har meldt seg inn i korpset. De får tildelt egen
instruktør/instruksjonstime en dag i uken. Instruktørene vil gjøre aspiranten kjent med instrumentet,
lære å spille, sette sammen instrumentet, pusse det og lignende.
Aspirantene har fast øvelse hver mandag hvor alle aspirantene spiller sammen.
Aspirantene vil altså ha spilleundervisning og øvelse med instruktør (enten alene eller i en liten
gruppe). Begge deler er viktig for å utvikle seg som korpsmusikant.

Korpset/korpsene
Lyderhorn Skolebrass består av et hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps.

Aspirant ‐ og juniorkorps
Normalt går musikantene ett (skole) år som aspirant, deretter to år som junior.
I noen tilfeller vil musikantene trenge lenger eller kortere tid før de blir tatt opp i hovedkorpset.

Instruksjonstimer
Instruksjonstimene er undervisning med en instruktør med særskilt kompetanse på instrumentet.
Noen korpsmedlemmer får instruksjonstimer via den kommunale musikk‐ og kulturskole, andre
medlemmer får denne undervisningen av instruktører ansatt/engasjert av Lyderhorn Skolebrass.

Kontingenten
Musikanter får faktura fra korpset 2 ganger årlig. Dette er medlemsavgiften i Lyderhorn Skolebrass,
og beløpet dekker deler av de løpende kostnader til driften, men langt fra alt. I tillegg er 4
helgeseminarer innbakt i medlemsavgiften.

Korpsøvelsene
Øvelsene følger skoleåret, det er altså ikke øvelser i skolens ferier.
Øvelsene holdes på Kjøkkelvik skole. Alle korpsene øver på mandager.
Noen ganger vil øvelsestidene måtte endres. I april og mai er det ofte ekstra marsjøvelser.
Ekstraøvelser vil også kunne bli arrangert i forbindelse med arrangementer eller seminar.
Ekstraøvelser vil bli annonsert på forhånd.

Øve hjemme
Det er en forutsetning for å klare å beherske instrumentet at musikanten også øver hjemme.
Instruktørene og dirigentene kan komme med råd, og vil gi øvelser og noter de kan bruke. Generelt
er det bedre å øve litt hver dag enn lenge én dag i uka – 15 minutters øvelse hver dag er kjempebra!

Kan ikke komme på øvelsen?
For å få et korps til å fungere er det viktig at alle kommer på øvelsene, men av og til skjer det
imidlertid at det ikke er mulig å møte på øvelsen. Dirigentene vil ha beskjed når det skjer slik at de
kan forberede seg på alternative løsninger, aspiranter og juniorer melder fra til korpstelefonen
(GRETE) - TLF. 90153647.
Se også korpsets hjemmeside for kontaktinformasjon www.lyderhornskolebrass.no.

Dirigenter
Hovedkorpset har en dirigent, juniorkorps og aspiranter har en annen dirigent.

Aktiviteter
Det er både musikalske og sosiale aktiviteter i korpset, blant annet konserter, korpsturer,
helgeseminarer, festivaler og konkurranser. Noen ganger samarbeider vi med andre korps og kan
dermed bli kjent med andre og hvordan de gjør ting. Konsertene kan f. eks ha et tema, eller vi spiller
populærmusikk eller filmmusikk. Vi lagde Grease konsert for litt siden, med dansere og musikanter.
Aspirantenes deltagelse ved de ulike aktivitetene vil variere. Generelt ønsker vi å ha med aspirantene
så mye som mulig.
Vi arrangerer huskonserter/hentekonserter der musikantene spiller stykker de har øvd inn i
instruksjonstimene, enten alene eller i smågrupper.
Hvilke aktiviteter som arrangeres vil kunne variere noe fra år til år – det er mange faktorer som spiller
inn. Det er vanligvis fire helgeseminarer i året (2 på høst og 2 på vår), én sommertur (4‐6 dager) og
konserter. Vi deltar gjerne i spesielle arrangement som Vårspretten og Sotrafestivalen og selvsagt 17.
mai. I tillegg kommer rekrutteringskonserter, spilling på sykehjem til jul og andre enkeltstående
spilleoppdrag.
Korpslederne vil gjerne ha beskjed i god tid når musikanter ikke kan delta på arrangementene.

Høstaktiviteter





Seminar
Konserter
Konkurranse
Julekonsert/juleavslutning

Våraktiviteter








Seminar
Konserter
Konkurranse
17. mai
Rekrutteringskonsert(er)
Korpsfestivaler
Sommertur

Aktiviteter for aspirantene
Vi ønsker at aspirantene skal bli en fin gjeng, som føler tilhørighet til korpset og fellesskap med
hverandre. I og med at aspirantene kommer fra flere skoler kan det ta litt tid å bli kjent.
Aspirantkorpset bidrar musikalsk på huskonserter, andre konserter og ensemblekonserter så langt
det er mulig. På konserter spiller aspirantkorpset gjerne noen stykker før eller etter juniorkorpset
eller hovedkorpset.

Uniform og uniformsregler
Uniform for hoved‐ og juniorkorps i Lyderhorn Skolebrass:
Rød vest; korpset holder det

Svart slips; korpset holder det
Hvit skjorte; korpset holder det, men man kan bruke egen så lenge det er langermet, hvit
herreskjorte.
Svart bukse; korpset holder det, men man kan bruke egen, så lenge det er svart langbukse og ikke
tights eller joggebukse
Svart softshell jakke; korpset holder det





Dere får låne uniform så lenge dere er medlem i korpset.
Dere har selv ansvar for at dere har uniform som passer. Vi kan ikke vite hvor mye dere
vokser.
Dere har ansvar for å holde uniformene.
Vester og slips må renses, resten kan vaskes i vaskemaskin. Når noe er for lite, må det
vaskes/renses og innleveres før dere får ut ny større størrelse.

17. mai
17. mai er en stor dag for skolekorpset. Hovedkorpset og juniorer som har øvd med hovedkorpset,
spiller, mens øvrige juniorer og aspirantene marsjerer sammen med korpset. Det er veldig hyggelig at
alle er med på en slik festdag.

Informasjon til foreldre
Informasjon til foreldre blir gitt hovedsakelig via e‐post, men også SMS for hurtig og viktig info. Det er
derfor svært viktig at korpset har rette mobilnummer og e‐post adresser. Korpset har også en
hjemmeside (www.lyderhornskolebrass.no) som kan brukes som informasjonskilde. Her ligger det
blant annet aktivitetsplan med oversikt over alle planlagte aktiviteter, vaktlister og nyheter. Tips for
vedlikehold av instrument. I tillegg legger vi ut bilder og videoer av aktiviteter internt på siden for
medlemmene.
Lyderhorn Skolebrass er også Facebook, håper denne kanalen kan bli litt flittigere brukt.

Dugnader/foreldredeltagelse
Å drive et korps er dyrt, og det å skaffe inntekter medfører behov for dugnadsinnsats av foreldrene.
En ny tuba koster over 60 000, en kornett fra 3500 og oppover. Med 60 musikanter blir det litt bulker
og defekter som må repareres på verksted.
Vi har god økonomi og dyktige folk i styret som har god kontroll på driften, så antall dugnader har
hittil vært beskjedent.

Loppemarked
Korpset arrangerer et loppemarkeder pr. år, i februar. Loppemarkedet er en solid inntektskilde, og vi
er helt avhengig av deltagelse fra foreldrene for å få det til. Det innebærer dugnad på mottak av
lopper, gjennomføring av loppemarkedet og kakebaking. Korpset har et eget loppelaug/loppekomité
som administrerer loppemarkedet, setter opp vaktlister etc. Ta gjerne kontakt med leder i
loppekomiteen hvis du har spesiell kompetanse å bidra med (elektriker, ekspert på sportsutstyr,
bibliotekar, auksjonarius, lastebileier, eller noe helt annet)! Tro det eller ei, men det er faktisk ganske
artig når det er i gang!

Andre dugnader
I tillegg til loppemarkedet har følgende dugnader vært aktuelle de siste årene:



Søppelplukking for kommunen
17. mai lotteri

Hvis du har tips til hvordan korpset kan tjene penger er det veldig fint!

Annen deltagelse
I forbindelse med seminarer og sommertur vil det kunne være nødvendig at foreldre deltar som
reiseledere. Som oftest vil flere styrerepresentanter også være med – slike turer veldig populært og
er en fin måte å bli kjent med andre foreldre og korpsets medlemmer på. Det kan virkelig anbefales!
Foreldre vil også bidra i form av å være vakt under øvelsene – se mer informasjon under.

Vakt på øvelsene
På mandager er det foreldrevakter til stede når korpsene øver. Det er to vakter til stede samtidig ‐
den ene vakten er normalt en styrerepresentant, den andre vakten er en foreldrerepresentant.
Hovedhensikten med vakter er todelt: det ene er å hjelpe til med praktiske gjøremål: sette opp
stoler/benker og notestativ før øvelsen, rydde stoler/benker etter øvelsen, og ellers hjelpe til med
andre praktiske oppgaver som kan oppstå. Den andre hensikten er å ha voksenrepresentanter til
stede for å bidra til ro ‐ spesielt gjelder dette før og etter øvelsene og i pausene. Tilstedeværelsen av
voksne fungerer til en viss grad dempende av seg selv, men vaktene bør passe på at løping, roping og
liknende skjer ute og ikke inne i skolens lokaler.

Styret/komiteer/verv
Hvert korps har eget styre som igjen har medlemmer i fellesstyret i Lyderhorn Skolebrass.
Lyderhorn Skolebrass har følgende verv:
Styreleder fra KSM og NSK
Nestleder fra KSM og NSK
Sekretær/styremedlem fra KSM og NSK
I hvert korps har vi:












Korpsleder
Instrumentforvalter
Loppesjef
Korpset har også følgende verv og komiteer:
Loppelaug
Arrangementskomité
Turkomité
Uniformsforvalter
Noteforvalter
Lotteriansvarlig
Revisorer



Valgkomité

Aspirantene er korpsets fremtid! Vi ønsker derfor å ta godt vare på aspirantene våre, og få dem til å
trives både sosialt og musikalsk.
Det ALLER viktigste, i Lyderhorn Skolebrass er det ingen benkeslitere, alle har sitt instrument og sin
funksjon og er med.
Har du forslag til forbedringer eller har du selv lyst til å gjøre en ekstra innsats for korpset setter vi
pris på din tilbakemelding.

