Å være musikant i et skolekorps er sosialt,
lærerikt og gøy! Her er du med i en stor
gruppe musikkinteresserte barn og
ungdommer i alderen 7-19 år. Når man
spiller i korps lærer man å spille et
instrument, samtidig som man får lære å
samarbeide og spille fin og gøyal musikk
sammen med andre. Musikantene blir
kjent med mange hyggelige barn og
ungdommer fra både Manglerud og
Høyenhall. Foresatte får også utvida sitt
sosiale nettverk ved å delta i arbeidet for
korpset. Korpset er en frivillig organisasjon
som drives av musikantenes foresatte.
Manglerud skoles musikkorps ble stiftet i
1958 og Høyenhall skolekorps i 1968. I
2012 slo de to korpsene seg formelt
sammen til Manglerud og Høyenhall
skolekorps.

Manglerud og Høyenhall skolekorps er et
janitsjarkorps. Dette betyr at vi spiller på
treblås-, messing- og slagverksinstrumenter. Treblåsinstrumentene er
fløyte, obo, klarinett, fagott og saksofon.
Messinginstrumentene er kornett/trompet,
valthorn, trombone, baryton og tuba.
Slagverkerne spiller på ulike trommer,
pauker og melodiske instrumenter som
xylofon og klokkespill m.m.
I korpset lærer du å spille et instrument
etter noter gjennom undervisning i små
grupper eller enkeltvis, i tillegg til
korpsøvelsen sammen med de andre
musikantene. For å bli en god musikant og
for at det skal være gøy å være med i
korpset, er det lurt å bruke litt tid på å øve
på dette hjemme også.
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Musikant i skolekorpset
Noen tror kanskje skolekorpset bare spiller på 17.mai, men i Manglerud og Høyenhall
skolekorps har vi mange andre spilleoppdrag og konserter gjennom året. I tillegg
deltar vi av og til på konkurranse for skolekorps, og vi bruker mye tid på å øve inn
flotte og varierte musikkstykker til disse konsertene og konkurransene. Dessuten
reiser vi hvert år på sommertur, både i inn- og utland.
I 2017 var korpset på sommertur til Göteborg. 2018 var jubileumsår og da dro
korpset på jubileumstur til Gardasjøen i Italia. I 2019 var vi på korpsfestival i
Dyreparken i Kristiansand. Så måtte vi dessverre avlyse sommerturene to år på grunn
av pandemi, men i 2022 reiser vi til Sommarlandsfestivalen i Bø i Telemark.

Du kan starte i Manglerud og Høyenhall skolekorps når du går i 3.klasse, fortrinnsvis
ved Manglerud, Høyenhall eller Ryenberget skole. Da blir du kalt aspirant, og blir en
del av aspirantkorpset. Vi har også tilbud om knøttekorps – en slags innføring i korps –
for de som går i 2.klasse, og de som går på knøttekorps får tjuvstarte på
aspirantperioden med å få instrumenter på våren i 2.klasse.
År nummer to og tre i korpset er du junior. Juniorkorpset er med på enda litt flere
konserter enn aspirantene, og de deltar også i korps-konkurranse. Juniorene har også
hovedansvar for korpsets rekrutteringskonserter på skolene på våren.
Etter to år som junior (eller når du starter i 6.klasse) blir du tatt opp i hovedkorpset og
der kan du spille til du er 19 år. For de som starter som aspirant når de er litt eldre (fra
omtrent 5.klasse og oppover), så er det mulig å gjøre individuelle avtaler om raskere
løp i aspirant/juniorkorpset. Dette avgjøres av dirigent(er) og spillelærer i samråd med
foresatte og den enkelte musikant.
Det er fullt mulig å starte i korpset senere enn 3. klasse!
Du finner innmeldingsskjema her: https://www.skolekorpset.no/Default.asp?k=4716
Alle medlemmer i korpset blir automatisk medlem i Norges Musikkorps Forbund (NMF).
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Øvelser
Øvelsene til korpset følger skoleruta, dvs. at det ikke er øvelser i skolens ferier.
Fellesøvelsene for korpset, også kalt samspill, er for det meste på tirsdager på
Høyenhall skole. Aspirantene øver kl. 17.10 – 18.10 på musikkrommet, juniorene
kl. 17.00 – 18.00 i aulaen og hovedkorpset øver kl. 18.00 – 20.00 i aulaen.
I tillegg til fellesøvelser har alle i korpset spilletime – enten alene eller undervisning i
små grupper – med en egen instrumentallærer en gang i uka. Dette er vanligvis 30
minutter, og for det meste på mandager eller onsdager. Dagen er litt avhengig av
instrument. De aller fleste av disse spilletimene er på Manglerud skole, men bl.a.
slagverk er på Høyenhall skole. Fra skoleåret 2022-23 vil en del av spilletimene bli
Oslo musikk- og kulturskoles nye lokaler i Manglerud bad på mandager og torsdager.
På spilletimene får barna eksperthjelp på sitt instrument og lærer å beherske det,
steg for steg. Noen instrumenter er ekstra utfordrende i starten, og da er det fint om
foreldre kan bistå og heie litt ekstra. Musikantene trenger også hjelp av foresatte til
å legge inn tid til litt øving hjemme – nye vaner er ikke så lett å få til av seg selv.
Det tar tid og tålmodighet å lære seg et instrument, det er litt som å lære seg å lese
eller lære seg et nytt språk – det er lettest å få til med jevnlig øving! I starten kan
ca 10 minutter øving hjemme 2-3 ganger i uka (i tillegg til spilletime og korpsøvelse)
være et bra mål. Så kan man øke litt etter hvert.
Be gjerne om små konserter hjemme! Og ikke nøl med å ta kontakt med dirigent
og/eller spillelærer om dere har spørsmål, funderinger, trenger hjelp med øving eller
om musikanten skulle støte på noen vanskeligheter, om det så er musikalsk eller
sosialt. Mange av de problemene som oppleves uoverkommelige for musikantene, er
det ofte fullt mulig å løse!
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Informasjonskanal
Korpsets informasjonskanal er Spond, og alle aktiviteter/arrangementer blir lagt ut
der. Vi ber om at Spond sjekkes regelmessig (spesielt for de som har skrudd av
varsler), så alle kan få med seg hva som skjer.
I tillegg har vi:
• Nettside: https://www.skolekorpset.no/
• Facebook-side: https://www.facebook.com/MHskolekorpset/
• Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1917913601864451/

Korpsledere og foreldrevakt
Manglerud og Høyenhall skolekorps har 5-7 korpsledere, som er foreldre/foresatte som
har ekstra ansvar for musikantene ved fellesøvelser og turer. Det er oftest disse som
reiser sammen med korpset på korpsturer. I tillegg rullerer de på å ha vakt ved
fellesøvelsene hver tirsdag. I tillegg til korpsledere, blir alle foreldre/foresatte satt opp
på én-to foreldrevakter i året. Korpsleder og foreldrevakt rigger opp stoler og slagverk
og er til stede under hele korpsøvelsen for å bistå dirigentene med praktisk hjelp samt
holde ro og orden under øvelsene.

Dirigenter og instruktører
Dirigenten har det musikalske ansvaret i korpset, og er den som bestemmer hva som
skal spilles og hvordan. Dirigent for juniorkorpset og for hovedkorpset, samt musikalsk
leder for korpset er Wenche Tjentland. Dirigenter for aspirantkorpset og knøttekorpset
er Ingrid Thorstensen og Jakob Florea Nøstvik. I tillegg har vi en super gjeng med flinke
instruktører som lærer musikantene å beherske instrumentet sitt.

Instrument
Skolekorpset eier instrumentene som musikantene spiller på. Musikantene får låne
instrument av korpset så lenge de er medlemmer. Dette er dyre instrumenter, og vi må
be om at de blir tatt godt vare på og behandles forsiktig. Instrumentene skal ikke ligge
og slenge hjemme, slik at f.eks. noen snubler over dem eller småsøsken herjer med
dem. Instrumentforvalter i korpset er Jørgen Døvle, og det er han som skal kontaktes
om det er noe som er galt med instrumentene til musikantene
(jorgen.dovle@gmail.com, mob. 997 26 574).
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Uniform
Manglerud og Høyenhall skolekorps har en uniform som musikantene får låne mens de
går i korpset. Full uniform består av:
• Aspiranter: rød genser, hatt, hvite hansker, veske samt svart bukse/skjørt som
musikanten skaffer selv.
• Juniorer: Uniformsbukse eller -skjørt, uniformsjakke uten mansjett, hvit
uniformsskjorte, blått slips, hatt, hvite hansker, veske.
• Hovedkorps: Uniformsbukse eller -skjørt, uniformsjakke med rød mansjett, hvit
uniformsskjorte, blått slips, hatt, hvite hansker, veske.
I tillegg hører det til regnfrakk- både til uniform og hatt. Fløytister og klarinettister får
også regntrekk til instrumentene av instrumentforvalter.
Hatt, hansker og veske brukes kun når vi spiller utendørs. I veska skal det ligge
regnjakke til både uniform og hatt.
I tillegg har hovedkorps og juniorkorps en enklere versjon av uniform – blå
korpsgenser og hvit korps-t-skjorte.
Alle musikantene må selv sørge for å ha:
• Svarte sokker til bukse eller hvite knestrømper til skjørt
• Svarte sko (bør være gode å gå langt i, tips: www.norskekorpssko.com)
• Hvite hansker / bomullsvanter til uniformen (kjøpes f.eks. på apotek eller av
korpset for kr. 20)
Når uniformen blir for liten og må byttes ut, så skal jakke og bukse/skjørt renses før
det leveres inn (husk kvittering fra renseriet).
Uniformsansvarlig er Nora Lynn Ødegård, og hun kan kontaktes på tlf. 926 27 832, epost: norode27@gmail.com. Mer info om uniform for aspiranter og junior/hovedkorps.
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Aktiviteter gjennom året - årsplan
Hovedkorpset har en rekke faste aktiviteter og spilleoppdrag gjennom året. Øvelsene i
korpset blir brukt til å øve inn ulike musikkstykker knyttet opp til dette. Juniorene er
med på de aller fleste av arrangementene som hovedkorpset er med på, mens
aspirantene har et noe lavere aktivitetsnivå. Alle arrangementer blir lagt ut i Spond.
To ganger i året er det øvingshelg – kalt seminar – der det øves ekstra til en konsert
eller konkurranse i løpet av lørdag og søndag den helga. Av og til drar korpset bort for
å ha seminar, men de fleste seminarene foregår på en av skolene. Aspirantene er
normalt bare med den ene dagen av seminardagene.
Korpset har fast adventskonsert første søndag i advent i Manglerud kirke – her deltar
hele korpset.
Manglerud og Høyenhall skolekorps deltar som oftest på én korps-konkurranse i løpet
av et skoleår. Det kan for eksempel være distriktmesterskap for skolekorps på
Lørenskog eller i Asker, som avholdes i mars/april. Det er oftest juniorene og
hovedkorps som deltar på konkurranse.
Korpset deltar i konkurranse fordi konkrete mål å jobbe mot motiverer musikantene til
å yte, og dermed til å bli bedre musikanter. Vi erfarer også at dette sveiser
musikantene godt sammen, da vi må prestere sammen som ei gruppe.
I tillegg spiller korpset ulike konserter i løpet av ett år, samt selvsagt på 17.mai! Da
spiller juniorene og hovedkorpset, mens aspirantene kun marsjerer.
Korpset pleier også å delta på ulike stevner. Det er korpstreff der flere korps møtes og
spiller for hverandre. Skøyenkvelden i slutten av mai, kretsstevne i juni og
Tusenfrydstevnet i september er ulike stevner korpset ofte deltar på.
I utgangspunktet er alle korpsets aktiviteter obligatoriske for medlemmene å delta på,
og eventuelt fravær må meldes fra i god tid i forkant (minst fire uker i forkant av
konsert/konkurranse/17.mai). Ved fordeling av stemmer på de ulike stykkene korpset
spiller beregnes det i utgangspunktet at alle musikanter er med, så om noen plutselig
ikke kan være med på en konsert el.l., så blir det mye ekstra-arbeid for de andre
musikantene, og de andre musikantene må da få en sjanse til å få øvd inn nye
stemmer.
På sommeren arrangerer Norges Musikkorps Forbund
(NMF) sommerkurs for korpsmusikanter –
disse pleier å være veldig populære å være med på.
Korpsets sommeravslutning kalles Stjernedryss.
Da får musikantene utdelt stjerner og utmerkelser
i forhold til hvor lenge de har vært med i korpset.
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Sommertur
Sommerturen er ett av høydepunktene i korpset. Målet med sommerturen er å ha en
fin tur som gir gode sosiale og musikalske opplevelser for korpset som gruppe, og som
motiverer til å stå på i korpset.
På sommerturen deltar musikantene i hovedkorpset og juniorkorpset, dvs. at
aspirantene må vente til året etterpå for å være med på tur. Disse turene går både
innenlands og til utlandet. Ofte er det en større utenlandstur hvert femte år når
korpsene har jubileum, neste gang i 2023. Korpset veksler de ulike årene mellom å dra
på korpsfestivaler og å ha egne opplegg med innlagte spilleoppdrag. Under
sommerturen er vi borte 3-6 dager, alt etter om det er utenlands- eller innenlandstur.
Normalt må musikantene selv betale ca 50 % av kostnadene til turen, ca. kr. 10003500. Da er reise, opphold, mat og aktiviteter dekket. Lommepenger kommer i tillegg.

Økonomi
Medlemskontingenten for medlemmer i skolekorpset er kr. 1500,- pr halvår (1200,- for
søsken nr. 2, 3, osv). Faktura for kontingenten sendes ut i starten av hvert
halvår/semester. Hvis en musikant velger å slutte i korpset før de har fullført et
halvår/semester, betales likevel full kontingent for halvåret.
Inkludert i kontingenten er bl.a. lån av instrument, uniform og annet utstyr, lønn for
dirigenter og instruktører, deler av utgifter til sommertur, sommerkurs og sosiale
tilstelninger.
Kontingenten dekker bare 20-30% av korpsets utgifter. Resten må dekkes inn av
støtte/tilskudd og dugnadsinnsats, som hovedsakelig består av et foreldre- og
musikantdrevet loppemarked hver høst og vår. Hele familien stiller opp disse to
helgene, i tillegg til en voksen 1-2 ettermiddager med henting av lopper. Også i
forbindelse med mindre arrangementer som Rock Høyenhall og 17. mai er det behov
for noe dugnad. Korpset vil være et tilbud for alle, og prøver derfor å holde
kontingenten på et rimelig nivå. Hvis noen har problemer med å dekke kontingenten,
så kan korpset søke bydelen om støtte til å dekke kontingent. I så fall må korpsets
styre kontaktes på mhsstyret@skolekorpset.no. Henvendelser om dette behandles
konfidensielt. Mer info: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-ogstipend/tilskudd-til-fritidsaktiviteter-i-bydel-ostensjo/
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Styret og andre nøkkelpersoner - kontaktinfo
Manglerud og Høyenhall skolekorps er en frivillig organisasjon som drives av
musikantenes foreldre/foresatte. Styret står for det praktiske og administrative
arbeidet og tilrettelegginga i korpset:
• Styreleder:
Brian Jørgensen, 452 92 119, leder@skolekorpset.no
• Nestleder:
• Kasserer:
Kari Bevreng
• Sekretær:
Jørn Nykmark
• Instrumentforvalter: Jørgen Døvle, 997 26 574, jorgen.dovle@gmail.com
• Instruktøransvarlig:
Ingunn Ikdahl
• Arrangementsansv.:
Anne-Sissel Slaatsveen
• Vara:
Elida Fonneløp
Andre verv:
• Uniformsansvarlig:
• Korpsleder:
Kari Bevreng
• Korpsleder:
Morten Torp
• Korpsleder:
Kjersti Lind
• Korpsleder:
Ellen Fossberg
• Revisor:
Marte Flynn Furnes
• Noteansvarlig:
Nina Sørlie
• Informasjonsansvarlig: Aslaug Irene Halden Gjerull
• Rekruttering:
Aslaug Irene Halden Gjerull
• Loppekomité:
Rita Solheim, Åse Haaheim, Kari Bevreng,
Anne-Sissel Slaatsveen, Berit Risbakken
Dirigenter:
• Knøttekorps og aspirantkorps:
•

Hoved- og juniorkorps:

Ingrid Thorstensen og Jakob F. Nøstvik
e-post: akdirigent@skolekorpset.no
Wenche Tjentland, tlf. 971 64 740
e-post: dirigent@skolekorpset.no
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