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   Hvordan begynne hos oss VIL DU VÆRE MED PÅ NOE MORSOMT?

                                                              

Møt opp på Vormsund Ungdommskole 

TIRSDAG 29. MAI KL. 18.00 
dersom du vil vite mer eller ønsker å starte hos oss. 

 
Vi har masse instrumenter du kan velge mellom! 

 
Dersom du ikke kan komme denne dagen, men alikevel  

ønsker å starte hos oss, kan du ta kontakt med en av  
kontaktpersonene nedenfor.  

Eller du kan komme innom en annen tirsdag!



Barn som spiller blir stolte barn!

...og voksne som har barn som spiller, blir ikke mindre stolte. Og rørte. 
Å se noen du er glad i traktere et instrument, i samspill med andre, er 
sterkt og flott å oppleve!
 
  
 
 

 Fem gode grunner til å bli med i korpset  

 1. Barn blir i godt humør av å spille musikk 
 2. Barn får bedre selvtillit av å mestre et instrument 
 3. Barnet trimmer hjernen og blir flinkere på skolen 
 4. Barnet får oppleve flotte konserter og spennende turer 
 5. Barnet får venner for livet i alle aldre

Derfor reiser vi nå rundt og besøker alle skolene våre i Nes. Vi spiller litt 
og prater om korpset. Kanskje noen til og med får lov til å prøve et instru-
ment når vi er på besøk!

Det vi håper på er at noen av barna vi besøker får lyst til å starte i korpset 
vårt! Bli med på det utviklende, spennende og givende samspillet som et 
korps er – på alle måter!

Til foreldre/foresatte
 
 
Nes skolekorps har de siste årene etablert seg som et av Norges aller beste 
korps. Vi er et middels stort og veldrevet korps med god økonomi. Korpset 
har i mange år vært et korps i medvind både musikalsk og i antall  
musikanter. Vi har hatt bra rekruttering og ønsker at dette skal fortsette. 

Nes skolekorps legger vekt på at barna skal ha et trygt og godt læringsmiljø 
og en god sosial ramme hvor barna lærer seg musikk og samtidig får mange 
nye venner. Korpset stiller ingen krav til ferdighetsnivå. I vårt korps har vi 
plass til alle!  
 
Nes skolekorps tilbyr individuell undervisning til alle musikantene i tillegg 
til samspill. Her benytter vi profesjonelle krefter både gjennom Nes Kultur-
skole og egne ansatte.  
 
Som nybegynner starter musikantene med individuell undervisning og sam-
spill. Øvelsene til aspirantkorpset er lagt til tirsdager samtidig som resten 
av korpset øver. Tidspunkt og sted for individuell undervisning avtales med 
timelærer. 
 
Nødvendig utstyr som instrument, noter og uniform, samt opplæring er  
inkludert i korpsets medlemskontingent, som for tiden er kr 1200,- pr 
halvår. Det er søskenmoderasjon og redusert kontingent første halvår. 

           På scenen under Distriktmesterskapet 2017                              Marsjøvelse i Nes Arena                 Showkonsert i Nes Kulturhus  


