Til foreldrene  litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps
Steindal Skolekorps er et fritids og musikkopplæringstilbud som er åpent for nåværende og tidligere elever ved
Steindal Skole. For å undervise korpsmedlemmene benyttes dirigent med musikkutdanning på universitetsnivå.
Opplæring på instrumentet skjer i regi av Kulturskolen. Driften forøvrig er det foreldreorganisasjonen som står for.
Nye medlemmer i korpset bruker det første året til å komme i gang med å beherske instrumentet. I tillegg til timer på
Kulturskolen spiller de i aspirantkorpset. Etter at det grunnleggende er på plass er det juniorkorpset som gjelder fra
andre året. Etter juniorperioden blir alle tatt opp i hovedkorpset. Det er ingen opptaksprøver på noe nivå, men
korpskonseptet er godt egnet for å gi alle tilpassede utfordringer uten at det deles inn i grupper etter talent og
øvingsiver.
Et normalt år for korpset ser slik ut: Vi starter med ”pangstartøvelse” og fortsetter med ukentlige øvelser. I løpet av
høsten blir det seminarhelg et sted i Trøndelag der både spilling og det sosiale vektlegges. Mye av høsten blir
vanligvis preget av forberedelser til et større konsertprosjekt. Videre blir det nok julekonsert og kanskje deltagelse i
Trøndersk Mesterskap i Olavshallen i februar. Konserter/samlinger med andre skolekorps, en huskonsert eller to og
17. mai er andre arrangement. Hver vår drar vi på tur. I år er det jubileumsår og utenlandstur  til Krakow.
Som alt annet koster det litt å drive korps. De største utgiftspostene er dirigenter og instrumenter. Mange foreldre tror
derfor det er fryktelig mye å gjøre/betale som korpsforelder. I Steindal Skolekorps er det høstens store loppemarked
som finansierer det meste. Fra onsdag til søndag i loppemarkeduka er det intensiv jobbing der det både tjenes penger
og sosialiseres med foreldre og barn. Loppemarked er gøy! Med loppemarkedet blir foreldreinnsatsen forutsigbar – og
vi slipper alt av kakebaking (kun når vi skal spise selv), loddsalg og andre dugnader resten av året. Selv om
loppemarkedet er innbringende må vi ha noe egenbetaling: Semesteravgiften er kr 900, Kommunens kulturskole har
en semesteravgift på kr 1.798, . Se forøvrig 
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117709809/Kulturskolen
.

Lyst til å lære å spille?

Nå tar vi opp nye medlemmer i Steindal Skolekorps!
● Informasjonskveld tirsdag 24. mai kl. 18.30 på musikkrommet, med
innmelding og instrumentønske (det blir også mulig å prøve instrumentene).
● Alle som er født i 2008 eller tidligere kan begynne – dvs også de som går
på 7. trinn…

Spill med oss!
Kom på rekrutteringskveld tirsdag 24. mai klokka 18.30 hvis du har lyst til å bli med i
korpset. Ta med mamma eller pappa. Det blir presentasjon av korpset, instrumentene og
annen informasjon.
Alle kan komme med ett instrumentønske, som det dessverre ikke er sikkert du får oppfylt.
Korpset trenger noen som spiller på alle typer instrumenter – og for noen instrumenter er alt
vi har delt ut. Hvilket instrument du får bestemmes så fort som mulig, slik at dere får meldt
dere inn hos Kulturskolen.
Hvis du ikke kan komme på informasjonskvelden leverer du lappen under til læreren din innen
27. mai.
Klipp her
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

JA, jeg har lyst til å begynne å spille i Steindal Skolekorps, men kan ikke bli med på
rekrutteringskvelden. Jeg vil gjerne bli kontaktet.
Navn:_______________________________Klasse:____
Tlf:________________E-post_____________________

Foresattes underskrift:___________________________

Kontaktinfo

Styreleder Jenny L. H. Skjellnes (91575544, leder@steindalskolekorps.no)

Dirigent for aspirantkorps:
Kjersti Johansen (93672478, kjersti@btrompet.net)
Hjemmeside: www.steindalskolekorps.no

FAQ

Ja, det går helt fint å være med både i korps og på fotball samtidig.
Øvigstid aspiranter: Tirsdager fra 15.00 til 15.45
Øvingstid juniorer: Tirsdager fra 18.00 til 19.30
Øvingstid hovedkorps: Tirsdager fra 18.00 til 20.15
Øvinger kulturskolen: Veldig forskjellig…
”Kontorortid» på korpsrommet på tirsdager 18.00 til 20.00
Antall medlemmer: 43 stk fra 9 til 17 år
Medlem i: Norges Musikkorps Forbund www.spilleglede.no
Instrumenter: fløyter, klarinetter, saksofoner, horn, kornetter/trompeter, tromboner, barytoner,
tubaer....og masse slagverksinstrumenter.

