Skal du begynne i 3. eller 4. klasse til høsten
og har du lyst å spille i korps?
Da er du hjertelig velkommen til oss i
Ravnanger Brass !
Vil du prøve å spille før sommeren er du
velkommen til seminar på Ravnanger
Ungdomsskole lørdag 2. juni fra klokken
11:00-13:00

Kjære 2. og 3. klassing. Vi har mange flinke musikanter, men vi ønsker oss
flere
Synes du det høres gøy ut å lære å spille et instrument, å reise på turer, å spille konsert?
Da burde du begynne i korps. Det er kjempegøy å spille i korps. Du blir kjent med mange
andre musikanter, både de som er like gamle som deg og de som er eldre. Vi har det kjekt
på øvelsene våre på Ravnanger Ungdomsskole og vi har det som de voksne kaller for et
godt miljø. Hvis du synes konserten i dag hørtes gøy ut kan du få lov til å prøve å spille på
Ravnanger Ungdomsskole lørdag 2. juni fra klokken 11:00 til klokken 13:00.
Når
foreldrene kommer og henter deg klokken 13:00 skal du allerede ha lært en sang eller to
og vi spiller konsert for mamma og pappa.

Kjære foreldre til elever som skal gå i 3. og 4. klasse til høsten
Ravnanger Brass (tidligere Felleskorpset Askøy) består av musikanter fra skolene
Davanger, Hanøy, Haugland og Tveit. Musikantene øver sammen på Ravnanger
Ungdomsskole. Vi er et av Norges beste skolekorps, men vi har en sosial profil og
tilpasser opplæring og spilling slik at alle som vil har mulighet til å være med.
Ravnanger Brass gir god opplæring med flinke
instruktører. Vi setter opp konserter og reiser
på turer. Få aktiviteter samler barn i alderen 8 til
19 år på samme måte som skolekorpset. I
korpset er det plass til både individualisten som
ønsker å spille soloer og lagspilleren som finner
trygghet i å være en del av gjengen.

Å spille i korps er mer enn musikk
 Det er en hobby uten reservebenk. I korpset er alle like viktige.
 Du trimmer hjernen og blir flinkere på skolen
 Det bidrar til å øke selvstendigheten, evnen til å samarbeide og ta ansvar.
 Du får bedre selvtillit av å mestre et instrument.
 Du får oppleve flotte konserter og spennende turer.
 Du lærer å sitte stille, vente, lytte, opptre, marsjere og forstå beskjeder.
 Du blir kjent med andre elever på ungdomsskolen før du har begynt.
Ravnanger Brass er et brasskorps. Det betyr at vi har messinginstrumenter og slagverk.
For å starte i korpset må du ha begynt i 3. klasse eller være eldre.

Det første året er du småblåser. Da øver du på skolen din en gang i uken rett etter
skoletid (i SFO-tiden). I tillegg øver du sammen med de andre småblåserne på
fellesøving hver torsdag fra 18.00 til 19.30 på Ravnanger Ungdomsskole. Det første
året spiller alle på en kornett.

Det andre året begynner du i aspirantkorpset. Fellesøvingene er fortsatt på Ravnanger
Ungdomsskole hver torsdag fra 18.00 til 19.30. På høsten dette året får musikantene
mulighet til å bytte instrumenter. Noen fortsetter å spille kornett, men mange bytter til
andre instrumenter.
Når du har gått ett år i aspirantkorpset begynner du i juniorkorpset hvor du skal spille i to
år. Det året du begynner i 7. klasse er det på tide å begynne i hovedkorpset, og der skal du
spille til du blir 19 år og er ferdig med videregående skole.
Organisering av korpset
Driften av korpset er basert på frivillighet.
Korpset er godt organisert, og de forskjellige
oppgavene er fordelt mellom styre, dirigenter,
instruktører, korpsledere, musikkutvalg og
arrangementskomite.
Det er mange som tror at det blir MYE dugnad
for foreldrene når barn begynner i korpset. I
Ravnanger Brass har vi ikke loppemarked,
men noen arrangementer i løpet av året der vi
trenger hjelp fra foreldre til baking, salg og
annet arbeid. Dugnadsarbeid går på omgang
så det blir ikke så mye på hver enkelt. Det er
også sosialt og man treffer mange hyggelige
mennesker. Nytt av året er også at foreldrene
har startet eget korps, gråblåserne, som allerede har rukket å bli rikskjendiser gjennom to
opptredener på NRK TV. Denne gjengen jobber mer enn gjerne for Ravnanger Brass.
Hva koster det?
Småblåsere – 1. år – kr. 1.000 pr. skoleår
Aspirant/junior – 2. – 4. år – kr 1.200 pr skoleår
Hovedkorps – kr 2.700 pr. skoleår
Kontingenten blir innbetalt med halvparten på våren og halvparten på høsten.
Sosial profil - støtte
I Ravnanger Brass skal alle kunne være med uavhengig av personlig økonomi. Vi har
derfor etablert en støtteordning for kontingent, deltakeravgifter og billetter til konserter.
De som ønsker slik støtte skal få være anonym, og sender selv e-post til
leder@ravnangerbrass.no. Styret har taushetsplikt om slik støtte.
Er dette noe for ditt barn?
Fyll ut det vedlagte påmeldingsskjemaet og send det til post@ravnangerbrass.no. Har du
spørsmål kan du ta kontakt med lederne i de forskjellige korpsene. Se kontaktinformasjon
på neste side.

Kontaktinformasjon
Ravnanger Brass
Rune Nilsen – 932 26 205
leder@ravnangerbrass.no
Davanger Skolekorps
Kari Liljeback – 930 59 589
davanger@ravnangerbrass.no
Hanøy Skoles Musikkorps
Mette Ulevik – 920 12 968
hanoy@ravnangerbrass.no
Haugland Skole Musikkorps
Mette Ingebrigtsen – 411 20 271
haugland@ravnangerbrass.no
Tveit Skolekorps
Lise Champa Juvik – 932 11 454
tveit@ravnangerbrass.no

Vi er stolt over vår nye logo
som symboliserer det tette
samarbeidet mellom de fire
korpsene
som
står
bak
Ravnanger Brass

Våre støttespillere
Ravnanger Brass har en rekke sponsorer som støtter korpset. Våre støttespillere, som
bidrar med mer enn annonser i 2018 er:

HOVEDSPONSOR

Askøy Sang og Musikksamskipnad

Askøy Kommune

