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Året 2012 har vært et spennende år 
for korpset med god rekruttering av 
aspiranter og nye instruktører på 
plass. Ved utgangen av 2012 bestod 
korpset av hele 60 musikanter. Med 
nytt styre og komitéstruktur etter 
årsmøtet i mars, har fokuset vært på 
å styrke årshjulet med flere 
aktiviteter og jobbe for bedre 
spillekvalitet og samhold blant 
musikantene.  

Året har bestått av store og små 
begivenheter som spilling på 
markedsdager i lokalmiljøet,  egen 
juniorkonsert for AKS korpsstevne 
på Tusenfryd, julekonsert samt to 
korpsseminarer og de faste punktene 
i året nemlig 16. og 17. mai og 
høstens loppemarked. Som tidligere 
har den flotte innsatsen fra 
foreldrene vært helt avgjørende for 
de økonomiske resultatene for året i 
tillegg til å skape et trygt og godt 
miljø i korpset.  

Uniformskomitéen, med Anette i 
spissen, har sett på hvordan vi kunne 
fornye uniformene og hvordan dette 
kan løses økonomisk. Anette og 
uniformskomitéen har i løpet av 
høsten brukt flere helger med  
heltemodig innsats på å sortere, 
reparere, merke og nummerere alle 
uniformer.  

Korpsets hjemmeside og 
facebookside har blitt videreutviklet, 
og det legges nå ut informasjon 
fortløpende. 

Styret har også jobbet med å  ordne  
opp i forbindelse med fuktskadene i 
korpslageret, noe som fikk resultater 
i oktober takk til kjempeinnsats og 
hardt arbeid fra Andreas med endelig 
svar fra forsikringsselskapet og 
etterlengtede penger i korpskassen 
som resultat.  

Etter diskusjon med våre dirigenter 
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ble det besluttet å dele opp korpset i 
ny struktur med junior 1 og 2 i 
tillegg til aspiranter og hovedkorps. 
De som har spilt lengst av juniorene 
vil da gå over til hovedkorpset i løpet 
av vårsemesteret.  

I løpet av 2012 oppfordret styret alle 
foreldre til å benytte seg av 
grasrotandelen for å støtte korpsets 
økonomi. Før jul laget kom også 
Frognerkalenderen på plass for salg 
(takk for innsatsen, Andreas!) og 
dette ønsker vi å fortsette med i 
årene som kommer for å øke 
korpsets inntekter. Avtale ble også 
inngått med O. Kristoffersen 
Bingodrift og ved første 
halvårsutbetaling etter sommeren i 
2013 vil vi kunne se hva resultatet 
blir. 

Med 2013 ønsker vi å få på plass 
flere spilleoppdrag for korpset og det 
vil i tillegg bli arrangert korpstur i 
løpet av året. Målet for videre arbeid 
vil være et korps med godt miljø i 
tillegg til høyt musikalsk nivå. 
Korpset er drevet av foreldre på 
frivillig basis og vi er avhengig av 
innsats fra  På de neste sidene følger 
en oppsummering av årets 
aktiviteter.  

Vårseminar, 10.-11. mars 
Denne helgen bestod av både 
seminar, årsmøte og foreldrefest. 
Seminarer ble avholdt på skolen med  
Marius som hadde samspill med 
hovedkorpset og Kari-Andrea som 
tok seg av juniorer og aspiranter. 
Temaet for hovedkorpset var 
rockelåter fra 1970-tallet  og 
resulterte i en forrykende 
hentekonsert søndag. Årsmøtet ble 
avholdt med 28 foreldre tilstede og 
nytt styre ble valgt:  

• Leder: Gudleik Njå 
• Nesteleder: Eigil Gotaas 
• Kasserer: Brita Alsos 

Høst/vår  

Vårseminar m/foreldrefest og 
årsmøte, 10.-11.mars 

Uranienborghjemmet, 16. mai 

17.mai 

Markedsdagen, 2.juni  

Sommeravslutning, 13.juni 

Tusenfrydstevne, 8.sep 

Loppemarked, 20.-21. okt 

Høstseminar, 10.-11.nov 

Juniorkonsert for AKS, 21.nov 

Handelens dag, 1.des 

Julegrantenning, 5.des 

Julekonsert, 14.des 

 

 

 

Arrangementer 2012 



; 

 

Lorem Ipsum Dolor Spring 2016 

3 

1

Sekretær: Lisa Kjønigsen 
• Styremedlem: Kristin Maltau 
• Materialforvalter: Øyvind Olsen 
• Uniformsansvarlig: Anette 

Simonsen 
• Varamedlemmer: Raino Malnes, 

Kristin Slørdahl 

Dermed trådte Inger Schedell 
Flattum og Inger Schjoldager av etter 
ekstremt lang og tro tjeneste for 
korpset. Tusen takk for all innsatsen 
dere har gjort for korpset! 

Mange foreldre møtte også opp til  
en svært hyggelig foreldrefest i 
Christiania Roklubs Peisestue  på 
“Kongen” med god mat og drikke – 
takk til festkomitéen ved Gabrielle, 
Julia og Sigrid som fikk dette i stand! 

Uranienborghjemmet, 16. mai 
Som tidligere år, gjennomførte 
korpset en “generalprøve” i 
lokalmiljøet sammen med 
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barnetrinnet ved Uranienborg skole 
16. mai. Korpset ledet an da de 
marsjerte opp til brannstasjonen og 
Uranienborghjemmet. Der ble 
korpset godt mottatt og blomster ble 
overrakt hjemmets eldste beboer av 
korpsets yngste medlem. Denne 
gang var det Ranja som delte ut 
blomster. Flere foreldre stilte opp for 
å hjelpe til og Svein var fanebærer i 
år.  

17. mai 
Dagen startet med regn, men straks 
barna marsjerte ut av skolegården så 
tittet solen frem. Før barna gikk var 
det flaggheising med taler fra rektor 
Randi og fra elevrådet. Frokosten ble 
servert i bessa før det ble klart for 
årets barnetog gjennom Oslo 
sentrum. Skolen var nr. 41 i 
barnetoget i år og istedenfor å ta buss 
tilbake til skolen, gikk vi tilbake etter  
passering av gamle Vestbanen 
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/Fredssenteret. Som tidligere, ble det 
salg av bl.a. is, kaker, pølse, brus, og 
baguetter i skolegården og 
slottsparken etter god planlegging fra 
17.mai-komitéen ved leder Morten 
Buan. Takk til alle foreldre som stilte 
opp!  

Markedsdagen, 2. juni 
Tidlig i juni stilte korpset opp på 
markedsdagen i gatene rundt skolen. 
Hovedkorps og juniorer marsjerte 
opp og ned gatene og spilte for de 
mange oppmøtte samt de mange 
som kom ut på balkongene rundt 
omkring for å høre på. Dette var en 
fin måte å spre musikkglede i 
lokalmiljøet!  

Sommeravslutning, 13.juni 
Vårsemesteret ble avsluttet med 
marsjering fra skolen opp til 
Frognerparken der vi hadde piknik 
for foreldre og musikanter.  
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Tusenfrydstevnet, 8.sep 

I september var turen lagt til 
Tusenfryd for korpsstevne arrangert 
av Nordby skolekorps. 
Hovedkorpset spilte på Sirkusplassen 
sammen med Kjelsås skolekorps 
mens juniorene var ivrig heiagjeng. 
Det ble tid til karuseller og moro før 
turen gikk tilbake til Oslo. Stevnet 
var svært vellykket for store og små 
og vil være et fast punkt på 
høstsemestrene fremover.  

Loppemarked, 20.-21. okt 

Årets loppemarked ble igjen godt 
gjennomført takk til alle gode bidrag  
fra foreldre og musikanter til 
gjennomføringen – fra henting og 
sortering av lopper, rydding, salg, 
vakthold, kjempegod mat og deilige 
kaker, konsert - til nedrigging, 
kasting, mer mat og kaker, rydding 
og til slutt vasking. Takk til 
loppegeneral Tom for alt arbeidet du 
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legger inn for å få til et godt 
loppemarked for korpset! 

Høstseminar, 10.-11.nov 

Høstens seminar hadde fokus bl.a. på 
samspill uten noter med eget 
STOMP-opplegg. Musikantene øvde i 
smågrupper takk til de mange 
instruktørene som var involvert. De 
nye aspirantene var med på seminaret 
og øvde sammen med Kari-Andrea.  
Uniformer ble samlet inn for tidenes 
uniformsdugnad.  

Juniorkonsert for AKS, 21.nov 
Kari-Andrea og juniorene holdt en 
safarikonsert for AKS i november. 
Reportoaret inkluderte Tordenskjolds 
marsj, Lofottorsken, Mission 
Impossible, Pirates of the Caribbean 
og Thula Thula. 
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Handelens dag, 1.des 

Første dagen i desember fikk 
korpset i oppgave å spille for 
handelsstanden på Uranienborg. 
Musikanter fra hovedkorpset, kledd 
i røde klær med nisseluer på hodet, 
ble kjørt rundt i nærområdet med 
hest og vogn sammen med en ekte 
julenisse med stopp av og til for å 
spille. 

Julegrantenning, 5.des 
Korpset spilte på julegrantenning i 
skolegården. Etterpå var det duket 
for julegrøt for foreldre og 
musikanter i ungdomsbessa. 

Julekonsert, 14.des 
Høstsemesteret ble avsluttet med 
flott julekonsert i Uranienborg 
kirke sammen med Blokkfløytistene 
v/Svein Egil Skotte og 
Vivaldiorkesteret v/Igor Rybak. 
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Dirigent, aspirant-/juniorleder og 
hovedkorps + band 

Marius Gjersø har fortsatt som 
dirigent for vårt supre hovedkorps 
og band i 2012. Marius har sin 
musikkutdanning fra Norges 
Musikkhøgskole. Han dirigerer 
også korpsene på Marienlyst og 
Kjelsås, i tillegg til å være 
frilansmusiker og arrangere ulike 
arrangementer som Arctic 
Challenge.  

Kari Andrea Johansen har i år vært 
fløyteinstruktør og dirigent for 
aspiranter, junior 1 og junior 2 (fra 
høsten). Kari Andrea har sin 
musikkutdanning fra Norges 
Musikkhøgskole og Universitetet i 
Agder med lang erfaring i å 
undervise både i skolekorps, 
amatørkorps og kulturskoler.  I 
tillegg til å jobbe frilans som 
fløytist, er hun meldem av flere 
kammermusikkensembler og Den 
Norske Fløyteensemblet (DNFE).  
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Instruktører: timelærere  

I 2012 har vi fått inn flere nye 
instruktører for å kunne dekke alle 
individuelle spilletimer etter god 
rekruttering i høst.  

Wenche Bilden har fortsatt som 
klarinett/saksofonlærer, Daniel 
Paulsen som slagverksinstruktør. 
Kari Andrea har undervist i fløyte 
som før.  

José Andres Perez Castello er ny 
som klarinett/saksofonlærer, Endre 
R Vetås på grovmessing, 
VegardHolum på trompet og 
Thomas Bråten Busch som på 
kornett. Endre tok da over på 
grovmessing for Øyvind Olsen slik 
at Oscar fikk en annen spillelærer 
enn pappa Øyvind. 

Danielle Dahl fortsatte som 
saksofonlærer til Fredrik B. Olsen 
kom tilbake fra Paris. Lasse 
Tronstad, sluttet som 
trompet/kornettinstruktør i år. 

 

Dirigenter og instruktører 

Rekruttering og medaljeoversikt 

 
Tabell 1: Oversikt over korpsets medlemstall 2002-2012 

          2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012 

Juniorer & aspiranter*  20        10          10         18         19         30         31         19         15         18         40 

Hovedkorps         21         35        36         29     27         36         15         23         20         26         20  

Totalt           41         45           46         47        46          66  46 42         35         44         60 

*For 2012 består denne gruppen av alle nye aspiranter (17 stk) samt den nye oppdelingen i junior 1 (14 stk) og junior 
2 (9 stk).   

Dirigent hovedkorps: Marius Gjersø 

Dirigent j1&2 + aspiranter:       
Kari-Andrea Johansen 
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Rekruttering 2012 
Prøvespilling ble gjennomført i 
begynnelsen av september med 
mange håpefulle barn samt et 
støynivå uten sidestykke. J 
Dette resulterte i 17 nye 
musikanter i korpset og ansettelse 
av nye instruktører for å dekke 
behovet for individuelle 
spilletimer. Målet for 2013 blir å 
få gjennomført prøvespilling før 
sommerferien hvis mulig. 

Fordeling av instrumenter  
Vi har nå 2 stk på althorn, 1 på 
baryton, 7 på fløyte, 13 på 
klarinett, 8 på kornett, 2 på 
kornett/trompet, samt 1 på 
pockettrompet, 9 på saksofon, 3 
på tenorhorn, 3 på trombone, 6 
på slagverk og 4 på trompet. 
 
Medaljer utdelt 2012 (oppdateres 
senere) 

1 år: Pins med norske flagg 
Aspiranter jan 2012 
Maxime Jacobsen 
Martine Egeland Hovland 
Ragna Jørstad 
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Eva Ekholdt Huynh 
Ranja Salonen 
Emil Ekholdt Huynh 
 
Aspiranter aug 2011 
Ella Irgens Standley 
Sara Sigurdsen 
Una Alsos 
Ingeborg C Slørdahl Tellefsen 
Lydia Lye 
Kristin Viken Taksdal 
Agnes Hvam Kråkevik 
Millie Cathinka Maltau 
Isabella K. Rishaug 
 

2 år: Medalje (Første 17. mai-
spilling) 

Aurora Bang 
Aurora Marie Sivertsen 
Ella Marie Hegge 
Frida Filippa Nilsen Malnes 
Klara Njå 
Lisa Njå 
Regine Gotaas 
Sandra Eide    
 

2 år, men et helt år i hovedkorps + 
første spilling i korps året før 
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Gustav Styri Myhren 
Solveig Buan 
 
17.mai-medalje 
 
Ine Dagfinrud 
Lea Aaserud Borgen 
 

3 år: Medalje  

Helga Jørstad 
Oscar Østern 
Jakob Nergård Aagedal 
Fredrik Buan 
 
4 år: (Anker etter 2 år i 
hovedkorpset + 3-års 17.mai-
medalje) 

Sara Yran Syversen 
Rebecca Rostrup Henrichsen 
Anna Njå 
 
5 år: 1. stripe etter 3 år i 
hovedkorpset  

Olav Buan 
Markus Styri Myhren 
Irene A. Myklestu 
Paula Simonsen 
Embla Simonsen 
Hedda Flattum 
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Takk for et flott år med Uranienborg 
skolekorps! 

 

  Oslo, 7. april 2013  
 

Lisa J. Kjønigsen (sekretær)  
på vegne av korpsstyret 
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6 år: 2. stripe etter 4 år i 
hovedkorpset 

Kristina A. Myklestu 

7 år: 3. stripe etter 5 år i 
hovedkorpset + 5 års 17.mai-
medalje (krever 5 års spilling 
17.mai) 

Herman Styri Myhren 

8 år: 4. stripe etter 6 år i 
hovedkorpset + 7 års 17.mai-
medalje i hovedkorpset fra man var 
aspirant, ikke knyttet opp mot 
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spilling 17.mai) 

Dina Dignæs Eikeland 

9 år: 5. stripe og sølvkrus etter 7 år 
i hovedkorpset 

Gina Gørvel 

10 år: 6. stripe og Skjold etter 8 år i 
hovedkorpset. 

Jan Kristian Hellener 

11 år: 7. stripe etter 9 år i 
hovedkorpset. 

6

Theodor Astrup Wiik 

12 år: 8. stripe etter 10 år i 
hovedkorpset 

Ingen 

 


