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Skolekorpset ønsker seg flere medlemmer  

Vi ønsker barn fra 2. klasse og oppover velkommen til Oppegård skolemusikkorps 

Korps er en populær hobby. Mer enn 30 000 barn i Norge er med i et korps. I korpset 

knyttes vennskap på tvers av alder og kjønn.  

Korpset består av musikanter fra både Greverud og Østli skole. Musikantene er i alderen    

8 til 18 år. Korpset ønsker å bli større, og vi inviterer derfor nye barn til å bli med 

 

Det finnes mange tøffe instrumenter å velge mellom:  

fløyte, klarinett, saksofon, trompet, horn, trombone, baryton, tuba eller trommer.  

 

En korpsuke på Oppegård består av både spilling i aspirantkorpset og øving med egen 

instruktør.  

Vi øver på Greverud skole i aulaen i SFO-tiden. 

 
De barna som kan tenke seg å 

spille i Oppegård skolemusikkorps 

ønskes velkommen til å prøve 

instrumenter torsdag 24. mai og 

31. mai kl. 16.00-18.00 i aulaen på 

Greverud skole.  

Ta turen innom og hils på våre 

hyggelige musikanter ☺ 

  



 

Hvorfor spille i korps? 

I korpset lærer barna noter og de lærer å spille et instrument – de får oppleve gleden ved å drive 

med musikk sammen med gode venner. Korpset legger også vekt på å gi et godt sosialt tilbud til 

barn og ungdom i nærmiljøet vårt. 

Skolekorpset er synlig i skolemiljøet. Vi er aktive ute både vår og høst. Korpset deltar på konserter, 

stevner og seminarer. I tillegg har vi andre sosiale aktiviteter, og vi reiser årlig på korpstur både 

utenlands og innenlands. Vi er en utrolig sosial gjeng på tvers av alder og kjønn, som har mange 

morsomme opplevelser sammen. 

I korpset finnes ingen reservebenk. Alle får bidra – på sitt nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til de foresatte 

Mange foresatte er engstelige for at deltakelse I korps medfører en stor belastning på foreldrene i 

form av dugnadsarbeid. Det forventes at foresatte bidrar for å skaffe inntekter til korpset, men 

ikke mer enn hva som er vanlig ved for eksempel deltakelse i idretten. Dugnad kan være både 

sosialt og hyggelig, og gjennom dugnad blir vi kjent både med musikantene, andre foresatte og 

nærmiljøet.  

 

Kontaktinformasjon 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte: 

• Jan Sævareid, styreleder for korpset jan.sevareid@orkla.no  -  tlf. 928 96 990 

• Hilde S. Skotsvær, korpsleder for aspirantene hilssko@online.no  -  tlf. 907 48 172 
 

Se også hjemmesiden vår: http://www.oppegardskolekorps.no/ 

Velkommen til oss!  
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