
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli med i korps! 
Denne uken fikk dere på 2., 3. og 4. trinn se og høre noen av musikantene i Lura 
skolekorps spille. 
Hvis du syntes det så gøy ut, vil vi gjerne ha deg med som aspirant. 
 
Vi ønsker også veldig gjerne å få med deg som går på 5.-7. trinn; det er aldri for sent 
å begynne å spille! 
 
Ingen reservebenk! 
Lura skolekorps er et janitsjarkorps og er kjent for sitt høye musikalske nivå- og for et 
godt samhold på tvers av aldersgruppene. Korpset består av rundt 60 musikanter i 
alderen 8-19 år som er fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. Vi 
rekrutterer nye medlemmer fra Lura og Porsholen skoler. 
Å gå i skolekorps er en fantastisk god erfaring å få med seg i livet. Her skaper 8-
åringer og 19-åringer musikk sammen, i ett stort unikt fellesskap. Her finnes det 
ingen reservebenk! Yngre barn i trygg kontakt med eldre ungdom i naturlig glede 
over å samarbeide og ha det sosialt sammen. Ett godt sted å være og lære � 

 
En fin artikkel å lese om det å spille i korps, er denne: 
http://www.klikk.no/foreldre/kommentarer/kjaere-korpsbevegelse-jeg-tok-feil-

dere-ruler-2489493 

 
Hva gjør vi? 
Lura skolekorps deltar jevnlig i ulike korpskonkurranser, og har mange gode 
plasseringer fra disse. Konkurransene er et felles mål vi jobber mot over tid og er 
veldig samlende og utviklende for musikantene. 
 
Gjennom året har vi flere sosiale sammenkomster hvor alle medlemmene er 
sammen. Dette er blant annet helgeseminarer, lappetorsdag, samlinger/avslutninger 
hvor gjerne også familiene er med, felles opptredener rundt omkring…. 
Hovedkorpset prøver hvert år å avslutte korpsåret med en sommertur i inn- eller 
utland.  Da deltar vi på festivaler, i Norgesmesterskapet for korps eller er på tur for 
oss selv og spiller på de stedene vi besøker. 



 
Opplæringen/Øvelsene: 
Som aspirant vil du få grunnleggende opplæring i noter og det å spille et instrument.  
Lura skolekorps samarbeider med kulturskolen i Sandnes. Når du starter vil du få 
undervisning av instruktør én gang i uken (20 minutt pr gang). Denne opplæringen 
fortsetter også etter at du etter noen få uker blir tatt inn i aspirantkorpset og lærer 
samspill.  Fra da av blir det altså spilling to ganger i uken!  
 
Aspirantene øver på tirsdagene.  
Etter ca 1 år går Aspirantene over i Juniorkorpset. Fra da av blir torsdager fast 
korpsdag. 
 
Den individuelle øvelsen avtales sammen med den enkelte lærer, så den blir ulik for 
de ulike instrumentgruppene. 
 
 
Hvis dette høres spennende ut, inviterer vi deg og dine foreldre/foresatte til: 
 
 
Instrumentprøving og informasjonsmøte tirsdag 24.04 kl 17.00 
Oppmøte i Musikkrommet på Lura skole (Inngang mot skogen på Porsholen siden). 
Der vil det bli gitt informasjon om hva det innebærer å gå i korps og hva vi holder på 
med i Lura skolekorps. 
Barna får lov å prøve de ulike instrumentene og vite litt om hvordan disse fungerer. 
 

 
PS: Når det gjelder fordeling av instrumenter, vil det avhenge av hva barna får til når de 
prøver å spille, hva instruktørene mener kan passe for den enkelte samt hvilke instrument 
skolekorpset har mest bruk for.  
Det tas også hensyn til hva den enkelte ønsker å spille. 
 
 
Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer på instrumentprøvingen slik at denne kan 
legges best mulig til rette. Vi må blant annet vite at vi har nok instrumenter og instruktører 
tilgjengelig. 
Send mail med navnet ditt, mobilnummer til mor/far samt hvilken skole og klasse du går i 
til  nbnybo@lyse.net  
Svarfrist mandag 23.04 
 
Ved spørsmål kontakt Nina Bråthen Nybø på tlf: 988 23 619 eller mail (se over) 
 

    
Hvis du har lyst til å begynne i skolekorpset, men ikke har anledning til å delta denne 
dagen er det kjempeflott om mor eller far kan sende en melding til Nina slik at vi kan finne 
et annet tidspunkt for instrumentprøving for deg. 
 
 
 
 

mailto:nbnybo@lyse.net


Dugnader: 
Det å drive korps er kostbart og mange forbinder korps med mye dugnadsarbeid. Hos oss 
har vi gjort det slik at vi har unngått mange små-dugnader gjennom hele året og heller  
hatt 2-3 store dugnader  som inkluderer alle foreldrene.  De siste årene har dette vært: 
arrangere bydelsfesten på 17.mai , vakter på Boligmessen i Stavanger (høsten) samt 
pakkedugnad på Kvadrat i desember . 
En liten innsats fra hver men som gir veldig gode penger i kassen vår. OG i tillegg er det 
veldig sosialt og samlende for oss foreldre � 

 
Disse inntektene går tilbake til musikantene i form av uniformer, noter, gode instrumenter 
og deltagelse i ulike konkurranser/arrangement, korpsturer….. 
 
Du er velkommen til å ta en tur for å høre på hovedkorpset. De øver hver torsdag fra kl. 
17.30 – 19.45 i gymsalen på Lura skole. 

 
 

 
Fem gode grunner til å begynne i korps: 
1. Du blir i godt humør av å spille musikk.  
2. Du trimmer hjernen og blir flinkere på skolen.  
3. Du får bedre selvtillit av å mestre et instrument.  
4. Du får oppleve flotte konserter og spennende turer.  
5. Du får venner for livet!  
 
 
 

Begynn i korps og få en hobby for livet! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


