
 
Lyst å lære å spille et instrument? 
Lyst til å spille sammen med andre? 
Lyst til å få nye venner? 
 
da er kanskje 

Ekeberg Skoles Musikkorps  
noe for deg?  
 
 
Til våren kan du prøve instrumenter, og bli litt kjent med 
oss i korpset 
 
I forbindelse med rekrutteringskonserten i mai kommer vi 
til å ha åpent hus med mulighet for å prøve instrumenter. 
 
 
Vi har plass til 24 aspiranter hver høst. 
Innlevering av påmeldingsskjema sendes til post@esm.no og tilbud om plass 
tildeles i god tid før sommerferien. 
 
Utdeling av instrumenter og oppstart av spilletimer skjer ved skolestart til 
høsten. 

 
  

 
Dersom du lurer på noe om korpset, kan du sende en mail 
til post@esm.no     

    

  

        Ekeberg Skoles Musikkorps 
        Inkluderende, Respekt, Utfordrende, Mestring, Musikkglede, Engasjerende 
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Et korps består av mange forskjellige instrumenter 
 

På prøvespillingen får du prøve å spille på flere forskjellige instrumenter. Det er dirigenten som best kan se 

hvilket instrument som passer til den enkelte musikant, og som avgjør hvilket instrument du kan få 

begynne på. Vi prøver å ta hensyn til dine ønsker også, derfor skal du skrive hvilket instrumenter du ønsker 

deg på innmeldingsskjemaet som du får på prøvespillingen. 

Etter at du har fylt ut og sendt inn innmeldingsskjema sammen med foreldre eller foresatte får du en 

tilbakemelding fra oss om hvilket instrument du kan få begynne på i løpet av noen uker. 

Spilletimer mandag, tirsdag eller torsdag, fortrinnsvis i AKS-tiden, men noen må også regne med å få 

spilletime senere på dagen. Spilletimer kan skje sammen i små grupper, eller som alenetimer. 

Samspill for aspiranter er onsdager i skolens aula, 16.15-17.15 

 

Her kan du se hvilke instrumenter vi har i korpset 

 

Tverrfløyten fikk navnet fordi den holdes til siden. Lyd produseres ved at 

man blåser over et hull, og tonehøyde bestemmes ved at man trykker ned 

forskjellige kombinasjoner av de 16 klaffene og ved endringer i 

luftstrømmen. 

 

Klarinett er et treblåseinstrument.  

Det er laget av tre og har en treflis på munnstykket som lager lyden.  

På klarinetten kan man spille ganske dype toner og veldig lyse toner.  

I et korps trenger vi mange som spiller klarinett, og klarinettene spiller ofte 

melodistemmen. 

 

 

 

Obo tilhører også treblåserfamilien. Oboen har en varm og klar tone, og får fram 

melodien i stykkene korpset spiller på en fin måte. Instrumentet bruker dobbelt rørblad 

for å skape lyd 

 

 

Saxofon er det største av treblåsinstrumentene og bruker også en treflis på 

munnstykket for å få lyd. Saxofon er et flott instrument både i korps, storband og 

som jazzinstrument. 

 

 

 

Kornett er et av de minste messinginstrumentene og har en klar og fin tone.  
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Trompet er litt større enn kornett, og har en litt skarpere og kraftigere tone enn         

kornetten.  

 

 

Waldhorn er et messinginstrument som består av et 3,7 meter langt 

messingrør, et lite munnstykke, og et stort klokkestykke hvor lyden 

kommer ut. Waldhorn har en flott klang, og er et flott soloinstrument.   

 

 

Tenorhorn er det minste av instrumentene i grovmessinggruppen. 

Tenorhorn er et flott nybegynnerinstrument, og det er ganske lett å 

få god lyd. 

 

 

Baryton er et litt stort instrument med flott klang. Baryton har ofte melodistemmen i 

sangene vi spiller. Baryton er et litt stort, men flott instrument.  

 

Trombone er et kult messinginstrument som skiller seg fra andre instrumenter 

ved at man ikke har klaffer eller ventiler for å bestemme tonene. Tonene 

endres ved å trekke «sliden» ut og inn. Trombone har en kraftig og god tone. 

 

 

Tuba er selve grunnsteinen i ethvert korps, de holder takten, 

men kan også bidra med flotte soloinnslag. Tuba er et stort instrument, og har 

en fin og dyp klang.                  

 

 

Slagverk er selvsagt trommer av ulike slag, men 

også klokkespill, xylofon og en mengde rytmeinstrumenter. En 

slagverker må ha litt rytme i kroppen, og er viktig for at hele 

korpset holder takten i musikken. 

 

 

Ekeberg Skoles Musikkorps 
et forbilde for alle gjennom spilleglede og nyskapende aktiviteter 
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For foreldre/foresatte 

Ekeberg Skoles Musikkorps er et foreldredrevet skolekorps med janitsjarbesetning, for barn og ungdom fra 

8-19 år på Ekeberg/Simensbråten/Brannfjell. 
 

Ekeberg Skoles Musikkorps jobber for å være et sted barn og ungdom kan vokse musikalsk, men også som 

mennesker, og hvor de kan få gode venner på tvers av både alder og kjønn. 
 

Korpsets visjon er at vi skal være et forbilde for alle gjennom spilleglede og nyskapende aktiviteter 

Våre verdier er Inkluderende, Respekt, Utfordrende, Mestring, Musikkglede, Engasjerende 
 

Vi har profesjonelle instruktører og dirigenter, og tilbyr opplæring på; tverrfløyte, klarinett, obo, saxofon, 

kornett, trompet, waldhorn, tenorhorn, baryton, trombone, tuba og slagverk. Undervisningen blir gitt 

 ved ukentlig spilletime (individuelle timer eller i mindre grupper). På Ekeberg eller Bekkelaget skole 

 ved ukentlig samspill med en profesjonell dirigent. I aulaen på Ekeberg skole. 
 

Gjennom året har vi ulike aktiviteter. Dette er blant annet høstkonsert, julekonsert, seminar med 

overnatting, distriktmesterskap og regionstevne, samt tradisjonelle aktiviteter 16. og 17.mai. Vi avslutter 

året med sommerkonsert, og korpstur for hovedkorps og junior 2.  
 

Korpset finansieres av medlemskontingent og dugnadsinntekter, i tillegg til at vi søker prosjektmidler. 

Siden det meste av undervisningen foregår ved Ekeberg skole er det lite ekstra logistikk å ha barn i korpset 

i det daglige. Men for å finansiere instrumenter og profesjonelle instruktører og dirigenter er vi avhengige 

av våre faste dugnader i nærområdet gjennom året. Dette er loppemarkedet en helg i april, noen timer på 

17.mai arrangementet på skolen og noen timer som parkeringsvakt på Ekebergmarkedet i mai og i 

september. For å spille i Ekeberg Skoles Musikkorps betaler man kr 290,-  kr pr måned (10 mnd per år), 

dette inkluderer all undervisning, samt leie av instrument og uniform (med unntak av sko og strømper). 

Ved eventuell utmelding etter 1. august eller 1.desember må det betales kontingent for hele det 

påfølgende semesteret (høst/vår), dette gjelder også nye aspiranter. 

 

5 grunner til å bli med i korps 
1 . SAMSPILL 

Det å lykkes sammen er viktigst i skolekorpset. 
Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode. 

 
2 . MESTRINGSFØLELSE 

I skolekorpset lærer barnet ditt å spille et instrument. Alle liker å mestre, og øvelse gjør mester. 
 

3 . ALLE ER MED 
Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige. 

 
4 . FELLESSKAP 

På turer, kurs og seminarer møtes barna på tvers av alder og får venner for livet. 
Foresattes medvirkning gir unik mulighet til å bli kjent med de andre barnas foresatte. 

 
5 . TRYGGHET 

Gi barnet en trygg oppvekst i korpset, og en hobby for livet. 

 

Ekeberg Skoles Musikkorps 
Inkluderende, Respekt, Utfordrende, Mestring, Musikkglede, Engasjerende 


