
 

bli med da vel 

☺ !! Bjølsen skoles musikkorps 

Vi er skolekorpset til Bjølsen skole og alle 
fra 3.klasse og oppover kan bli med! 

Vi ønsker oss alltid nye medlemmer – alle er velkomne! 

Lær å spille et instrument sammen med andre! 

Vi består av: 

Aspirantkorps - 3.klassinger og andre nye – enkelttimer i skoletiden, samspill i AKS-tiden 

på tirsdager 

Juniorkorps - 4.og 5.klassinger - enkelttimer i skoletiden, samspill i AKS-tiden på tirsdager 

Hovedkorps - 6.klasse og oppover - enkelttimer i skoletiden, samspill onsdager kl. 18 - 20 

Prøvespill 

Kom på prøvespill; du prøver ulike instrumenter for å finne ut hvilket instrument du vil spille. 

Tirsdag 27. august kl. 16.30 i musikkrommet på Bjølsen skole. Ta med en forelder, hvis ikke 
kan vi ikke dele ut instrument til deg. 

Noe du lurer på – kontakt Tone (leder): bsmk1909@gmail.com  
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Alle får låne et eget instrument som er «ditt» og en uniform som er «din» så lenge 
du går i korpset. Ingenting av dette betaler du for.  

Du får undervisning på ditt instrument alene med egen instruktør en gang i uka (foregår i 
skoletiden etter avtale med rektor og lærer). Du spiller sammen med de andre i aspirant-
/junior- eller hovedkorpset en gang i uken. 

Det koster 2700,- pr. år å gå i korpset, dette betales to ganger i året, 1350,- pr. gang. 

Korpset betaler for instrumentene som kjøpes inn, lønn til dirigenter og instruktører, for 
uniformene og notene og annet. 

For å få inntekt til å drive korpset arrangerer vi bokmarked på Bjølsen skole to ganger i året – 
dette er hovedinntektskilden til korpset. For å få dette til må alle foreldre hjelpe til. Dette er 
en hyggelig og morsom «happening» for korpset og for nabolaget og bydelen. Alle i korpset 
trår til, jobber sammen, blir kjent og har det kjekt sammen. 

Vi har også andre dugnader der vi jobber sammen for å samle penger til korpset. 

Det er viktig at foreldrene er klar over: 

- at man må passe på instrument og uniform og noter musikantene får utdelt – dette 
er dyre ting. 

- at man vet og er klar over at alle må være med å bidra med det de kan (alle kan ikke 
alltid, og alle kan ikke alt – men alle kan bidra med noe:) for at korpset skal få inntekt. 

 

Korpset spiller på 17.mai, deltar på konkurranser, drar på tur (f.eks. 
Gøteborg med Liseberg og Tusenfrydstevnet), har seminarer (på 
Bjølsen skole eller andre steder) der vi øver sammen, vi drar på 
bowling sammen og gjør andre hyggelige ting sammen. Vi spiller 
konserter alene eller sammen med andre korps + mye annet. 

 

 


