
DRØBAK/FROGN

læring for livet 
venner for livet



Vennskap og samspill
I Frogn har vi ett skolekorps med 
musikanter fra barne - og ung-
domsskolene, og videregående. 
Korpset er således en sosial og 
utviklende arena utenfor det 
tradisjonelle skole- og klasse-
trinnsmiljøet. Barna lærer først 
og fremst musikkglede. De lærer 
noter, samspill, solospill om de 
vil, og de får et ekstra ben å stå 
på i tillegg til skole og for eksem-
pel idrett.

Drøbak/Frogn 
Skolekorps gir god 
opplæring og flotte 
musikkopplevelser.

Korpset er med på festivaler, 
konkurranser og kjører show-
konsert hvert år. Høsten 2014 
har vi konsert med Atle Petter-
sen, kanskje best kjent fra 
Norske Talenter. Året før hadde vi 
konsert med Aleksander Rybak

Korpset har plass til både 
individualisten som ønsker 
soloer og lagspilleren som 
finner trygghet i å være en 
i gjengen.

Barna lærer å skape musikk 
selv, ikke bare lytte til musikk 
som andre har skapt.

Å spille i korps er 
mer enn musikk:

Vi har fokus på fellesskapet med 
sosiale aktiviteter og reiser. Få 
aktiviteter samler barn fra 9-19 år 
på samme måten som skolekorp-
set. Det finnes ikke reservebenk i 
korps!

Det bidrar til å øke selvstendig-
heten, samarbeidsevnen og 
evnen til å ta ansvar.

Det er en hobby med læring for 
livet. Hvor mange skulle ikke  
ønske de kunne noter, eller spille 
et instrument?



Drøbak/Frogn skolekorps har 
treblåseinstrumenter, messingin-
strumenter og slagverk. Dirigen-
ten avgjør hvilke instrumenter 
barna skal spille, men det er lov 
å komme med ønsker, og det er 
mulig å bytte.
 
Når du starter i korpset, spiller du 
som junior. Du får spille både ale-
ne med instruktør fra kultursko-
len, og i juniorkorpset sammen 
med alle de andre juniorene.

 

Det er ikke større dugnadsinnsats 
i korpset enn i andre fritids-
aktiviteter. Drøbak/Frogn Skole-
korps arrangerer et årlig 
loppemarked (rett etter påske-
ferien), og julemesse ved jule-
gateåpningen. I tillegg 
arrangerer vi et stevne 
rett før sommerferien.
 

Juniorkorpset har  
øvelse mandager fra 

klokken 18.00 og 
individuell opplæring 

20-30 minutter på tirsdager.

Korps kan dermed utmerket godt 
kombineres med i f.eks. fotball, 
håndball, ski, m.m. Korpset trenger 
ikke at foreldre er tilstede under 
øvelsene. 

Les mer på
dfsk.skolemusikk.no 
eller kontakt oss på mail: 
dfsk.skolemusikk@gmail.com

Hvordan er det å ha
barn i korps?
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