
 Hvorfor spille i korps?  
 Lære å spille et instrument – egen lærer 

 Spille sammen med andre (onsdager) 

 Bli kjent med mange på tvers av klassetrinn  

 Spille konserter og marsjere ute  

 Ha en sosial og morsom hobby  

 Reise på turer sammen i inn – og utland  
 

Uranienborg skolekorps skal være et godt sted for alle.  

Vi har et flott korps i vekst, dyktige time-lærere, en sammensatt 

og entusiastisk foreldregruppe og ikke minst en inspirerende 

dirigent; Marius Gjersø!  

- Meld din interesse 

nå,  og bli invitert til 

prøvespill rett etter 

sommerferien! 

 

Hvordan bli med? 

1. Send en SMS til Synøve på 918 62 957 

2. Meld interesse på nettsiden vår: 

www.uranienborgskolekorps.no/innmelding/  

- så blir du invitert til prøvespill i august. 

Står du kanskje på venteliste hos Oslo Musikk og 

Kulturskole (OMK)? 

BLI MED OSS TIL HØSTEN- VI HAR PLASS TIL 

FLERE! 

 

Du hørte oss kanskje i konserthuset 9. april og foran i 17. 

mai toget? Er du mellom 8 og 14 år så, bli med da vel! 

Alle musikanter får eget instrument og individuell undervisning 

av profesjonelle instruktører. Undervisningen foregår på dagtid 

på skolen. Etter en stund kommer du inn i aspirantkorpset og så 

hovedkorpset. En gruppe av de eldste har tom laget et band. 

Korps er gøy! 

 

http://www.uranienborgskolekorps.no/


Korpset viktigste aktiviteter:  

 Ukentlige korpsøvelser på onsdager  

o Aspiranter 16.30-17.45  

o Hovedkorps 18.00-20.00  

o Band 20.00-20:45 

 Spilling og marsjering 17. mai.  

 Gratis musikkseminar 

 Julekonsert i Uranienborg Kirke med Blokkfløytistene og 
Uranienborg Strykeorkester. 

 Tur til utlandet annethvert år  

 Deltagelse på URRA-festivalen.  

 

 
 

 

Mer informasjon om aktiviteter, spillelærere  

og annen moro på www.uranienborgskolekorps.no 

Til foresatte  

Musikk gir glede til alle og ikke minst til alle barn og unge som er 

med i skolemusikken. I et skolekorps får elevene et godt 

grunnlag til musikalsk kunnskap: 

 Det trengs ingen spesielle musikalske anlegg  

 De lærer tidlig å samarbeide med andre  

 De får stor følelse av mestring 

 Musikken utvikler deler av hjernen som ikke brukes så 

mye i dagens skole.  

 Det koster 1900 pr halvår. 

 Korps vil de få glede og nytte av hele livet igjennom.  

Så var det myten om alle dugnadene da… 
 I Uranienborg skolekorps er det kun 2 dugnader!  

 17.mai pølse- og kakesalg. 

 Loppemarked på skolen i oktober. 
 
Det er gøy og lærerikt å delta 
på dugnad for voksne 
ungdom og barn. Både store 
og små lærer mye om kjøp 
og salg og får arbeide på 
samme lag. For ikke å 
glemme alle de du blir kjent 
med på tvers av kjønn og 
alder. 
 

Korpsdugnader bidrar til et bedre nærmiljø! 

http://www.uranienborgskolekorps.no/

