Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps!
Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av
det både barn og foreldre lurer på.
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Aspiranter – den første tiden
Aspirantene vil få utdelt et instrument på høsten umiddelbart etter at et nytt skoleår er
begynt.
Aspirantkorpset har fast fellesøvelse hver torsdag fra 16.45 til 18.00 hvor alle
aspirantene spiller sammen. Det er viktig å komme tidsnok til øvelsen slik at vi er
spilleklare kl. 16.45.
De vil også få 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 vil altså ha spilleundervisning to ganger pr uke; én øvelse med instruktør
(enten alene eller i en liten gruppe), og én øvelse i aspirantkorps med dirigent. Begge
deler er viktig for å utvikle seg som korpsmusikant.

Korpset/korpsene
Sande og Mosserød Skolekorps består av et hovedkorps (HK), et juniorkorps (JK) og et
aspirantkorps (AK).

Aspirant - og juniorkorps
Normalt går musikantene ett (skole)år i aspirantkorpset, deretter to år i JK, før de tas
formelt opp i hovedkorpset.

Instruksjonstimer
Instruksjonstimene er undervisning med en instruktør med særskilt kompetanse på
instrumentet. Noen korpsmedlemmer får instruksjonstimer via kulturskolen i Sandefjord,
andre medlemmer får denne undervisningen av instruktører ansatt av korpset eller av
eldre medlemmer av Sande og Mosserød Skolekorps.

Kontingenten
Det vil to ganger i året sendes ut en faktura rett fra korpset. For tiden er
medlemskontingenten kr. 850,- per halvår.

Korpsøvelsene
Øvelsene følger skoleåret, det er altså ikke øvelser i skolens ferier.
Øvelsene holdes på Sande skole, og faste korpsdager er tirsdag og torsdag.
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.

3

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! Dersom noen hjemme kan noter, er det veldig fint om de
nye musikantene får litt hjelp med notelære.
Gode tips for å få til hjemmeøvelse er:
 Pakk alltid opp instrumentet, notestativet og notene med en gang dere kommer
hjem, og ha dem oppslått på rommet eller i stua hele uken. Da blir det ikke så
mye å ordne før man kan begynne å øve neste dag, og barna blir fristet til å øve
når de ser instrumentet står der.
 Legg øvingen til et fast tidspunkt, f.eks. rett etter leksene hver dag.
 De fleste synes det er stas hvis foreldre setter seg ned og hører litt på under
øving,- det handler om å vise interesse.
 Hjelpe barna med å fylle ut øvingsdagboken som deles ut på fellesøvelsen.

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. Det er viktig at det gis beskjed ved
fravær. Dette kan gjøres direkte til dirigenten (Ann Kristin Hynne Green, tlf. 991 00 589),
eller til junior- og aspirantkorpsleder (Merete Aspaas, tlf. 901 29 666).

Dirigenter
Hovedkorpset har èn dirigent, mens juniorkorps og aspirantkorpset har en annen dirigent.

Aktiviteter
Det er både musikalske og sosiale aktiviteter i korpset, blant annet konserter, korpsturer,
helgeseminarer, festivaler og konkurranser.
Hvilke aktiviteter som arrangeres vil kunne variere noe fra år til år – det er mange
faktorer som spiller inn. Det er vanligvis to seminarer hvert halvår (gjerne i forbindelse
med oppstart av nytt semester), en festival, en korpstur/festival (over en helg med
overnatting). Vi deltar gjerne i spesielle mesterskap for skolekorps, og selvsagt 17. mai. I
tillegg kommer rekrutteringskonserter, huskonserter, høstfest og andre enkeltstående
spilleoppdrag.
Det sendes ut en separat terminliste som angir alle aktivitetene de ulike korpsene skal
være med på.
Korpslederne vil gjerne ha beskjed i god tid når musikanter ikke kan delta på
arrangementene.

Aktiviteter for aspirantene
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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 og flere
klassetrinn kan det ta litt tid å bli kjent.
Aspirantkorpset bidrar musikalsk på huskonserter og aspirantkorpset spiller gjerne noen
stykker før eller etter juniorkorpset eller hovedkorpset.

Uniform og uniformsregler
Korpsets uniform består av bukse, jakke, lue, hvit skjorte, sorte strømper og sko, og hvite
hansker. I tillegg har korpset konsertuniform som består av vanlig uniform for gutter og lange
skjørt for jenter.
Aspirantene har SMSK hettejakke, og får uniformer før første gang de skal ut og marsjere
på 17. mai.
Ved enkelte konserter kan musikantene bli bedt om å stille i andre klær enn uniform, for
eksempel sort bukse og hvit genser.

Uniformsbytte/utdeling
Det blir arrangert uniformsutdeling-, uniformsbyttedag minst 1 gang i året. Uniformer
som leveres tilbake må være renset. Det er ingen ekstra kostnad for uniform, men hvit
skjorte og hvite hansker, samt sokker og sko må kjøpes av den enkelte.
Uniformsbukser bør legges ned før rensing, da er det lettere for neste bruker å legge opp
buksen pent.

17. mai
17. mai er en stor dag for skolekorpset. Hovedkorpset og juniorkorps spiller i både
barnetog og borgertog. Aspiranter marsjerer normalt sammen med juniorkorpset.
Hovedkorpset møter på Mosserød og marsjerer ned til torvet. Juniorkorpset møter på Sande
skole og marsjerer sammen med denne skolen ned til torvet.

Informasjon til foreldre
Informasjon til foreldre blir gitt hovedsakelig via e-post og SMS. Korpset har også en
hjemmeside (www.smsk.no) som kan brukes som informasjonskilde. Her ligger det blant
annet en aktivitetsplan med oversikt over alle planlagte aktiviteter, vaktlister og nyheter.

Dugnader/foreldredeltagelse
Å drive et korps koster penger, og det å skaffe inntekter medfører dugnadsinnsats av
foreldrene. Det er mange søsken som går i korpset, slik at antall familier i korpset er
lavere enn antall medlemmer. Det er derfor viktig at alle tar sin del av dugnadene,
som primært er knyttet til loppemarkedene.
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I tillegg til loppemarkedet kan det være aktuelt med enkelte ad-hoc dugnader.
Hvis du har tips til hvordan korpset kan tjene penger er det veldig fint!

Loppemarked
Korpset arrangerer to loppemarkeder pr år (i april og i september/oktober).
Loppemarkedene er korpsets hovedinntektskilde, 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, lastebileier, lastebilsertifikat eller noe helt annet)!
Loppemarkedet er intenst, men veldig moro fordi store og små er sammen om å dra lasset fra
fredag ettermiddag til søndag ettermiddag.

Annen deltagelse
Korpset har en junior- og aspirantkorpsleder som også er styremedlem. I tillegg er det
behov for to foreldre fra aspirantkorpset som bistår med det praktiske rundt aktivitetene i
aspirantkorpset. Dette er en fin og morsom måte å følge opp i forhold til barnas
aktiviteter, samt at man blir kjent i korpset.
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 er en
fin måte å bli kjent med andre foreldre og korpsets medlemmer på. Det kan anbefales!
Foreldre vil også bidra i form av å være vakt under øvelsene – se mer informasjon under.
Hyppigheten på dette er ca én-to ganger pr halvår.

Vakt på øvelsene
På torsdager er det foreldrevakter til stede når korpsene øver. Hovedhensikten med vakter
er todelt: det ene er å hjelpe til med praktiske gjøremål: sette opp stoler, stativ og
trommeutstyr, 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.
Egne vaktlister vil bli satt opp og distribuert, og man sørger selv for å bytte vakter dersom
dagen ikke passer.

Styret/komiteer/verv
Styret i Sande og Mosserød Skolekorps har følgende verv:
Styreleder
Nestleder
Sekretær
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Finanssjef/Loppesjef
Kasserer
Korpsleder hovedkorps
Korpsleder aspirant/junior
Instrumentforvalter
Korpset har også følgende verv og komiteer:
 Finanskomite
 Arrangementskomité
 Uniformsforvalter
 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.
Har du forslag til forbedringer eller har du selv lyst til å gjøre en ekstra innsats for korpset
setter vi pris på din tilbakemelding.

7

