
NMF og kulturskolen 

- Hvordan møter vi fremtiden? 
  

 

 

 

 

          

Ved Randi Kvinge 

Daglig leder NMF Hordaland    



Agenda 

• Presentasjon av NMF og NMF Hordaland 

• NMF og kulturskolen møter fremtiden 

 

  



Hvem er NMF ? 
• Norges Musikkorps Forbund har 64 000 medlemmer og er 

landets største kulturorganisasjon for barn og unge. 

• Ca 1700 medlemskorps  

• (1200 skolekorps og 500 amatørkorps og generasjonskorps) 

• NMF har sitt nasjonale kontor i Bergen 

• 8 regioner over hele landet, ca 45 ansatte 

 

              Motto: Spilleglede og fellesskap  

 
               NMF i utvikling  

               R ammevilkår 

               A ktiviteter 

               U ngdom 

               S ervice   

                

 



NMF Hordaland  
• En region i NMF. Har kontor i Bergen – Aasegården 

• Styre med 9 representanter fra korpsene i Hordaland  

• To ansatte: 

    Randi Kvinge (daglig leder) og Åse Espevik (produsent) 

• Samlokalisert med NMF sitt nasjonale kontor: 17 ansatte 

 

 

                      

 

 

 

 

                           Fra Hordablæsten 2011 

 

 

 

 



Fra premieutdeling 

NM janitsjar 2011 

Fra Zamspill – konsert  

i Fana kulturhus   



Antall korps  

 

 

 

HORDALAND  

 

  70  Amatørkorps 

110  Skolekorps 

  13  Generasjonskorps  

 

196 Korps totalt 

BERGEN  

 

25  Amatørkorps 

38  Skolekorps 

  3  Generasjonskorps 

 

67 Korps totalt 

 

 



Svært høyt nivå på korpsene i Hordaland 

 

   
Resultater 2011: 

EUROPAMESTER  

Manger Musikklag 1. plass EM for brassband 

 

NORGESMESTER 

Sandvikens Ungdomskorps 1. plass Elitedivisjon janitsjar 

Eikanger – Bjørsvik Musikklag 1. plass Elitedivisjon brass  

Tertnes Skoles Musikkorps 1. plass 1. divisjon skolekorps brass  

 

Resultater 2012: 

NORGESMESTER 

Eikanger-Bjørsvik Musikklag 1. plass Elitedivisjon brass 

 

HURRA!!! 

  

 



Medlemsutvikling i Hordaland  

Årstall 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 

Aspiranter 426 506 527 701 1098 793 784 638 708 764 967 1417 

Totalt antall 
medlemmer 5775 5915 6141 6563 7717 6721 6772 6630 6754 6731 7175 7239 



Aktiviteter i Bergen 2012 
FEBRUAR 

• NM brass i Grieghallen: 77 brassband og 2500 deltakere 

 

MARS 

• Hordablæsten i Grieghallen: 59 korps, 280 solister, 85 ensembler.  

     Til sammen 1800 deltakere 

  
APRIL 

• Før-EM-konsert i Grieghallen:  

     Manger Musikklag og Eikanger-Bjørsvik Musikklag  

 

MAI 

• Kongekorpset – Spiller på åpningen av Festspillene:  

     250 skolekorpsmusikanter tar imot kongeparet på Torgallmenningen 

• Klangstafetten – 250 musikanter dominerer bybildet med musikk.  

 

 



 



Aktiviteter i Bergen  
 

JULI/AUGUST 

• Sommerkurs – 300 musikanter får kvalitetsfylt musikkopplæring 

• INSTRUKTØRKURS OG DIRIGENTKURS – ledige plasser!!! 

 

AUGUST 

• Unge i Teten – lederutviklingsprogram for unge tillitsvalgte.  

     Varer i ett år. Nasjonalt og lokalt program. 

  

OKTOBER 

• HordaAmatøren-  400 deltakere 

 

 



Representasjonskorps 

• Hordaland Ungdomskorps (HUK) 

4 samlinger i året for 65 av de mest talentfulle 
ungdommene i  Hordaland.  

                                                                                                 
HUK feiret 30 års jubileum i Håkonshallen i 2011. 

 



Verdien av frivillighet  

• Frivillighet og foreldreengasjement driver kultur-
Norge. 

 

• Frivilligheten rekrutterer brukere av kulturskolen 

• Frivillighet skaper arbeidsplasser 

• Frivillighet skaper profesjonelle musikere 

• Frivillighet skaper kultur, tilhørighet og identitet. 
Viktig med rekruttering på den enkelte skole. 

 

• Kulturskole og frivillighet – en skjør balanse.  



Utfordringer og satsingsområder 
HOLDE PÅ TENÅRINGENE 
- Stadig flere i aldersgruppen 11-16 år slutter i korps 

- Mangel på musikalske utfordringer blir oppgitt som hovedgrunn for at de slutter 

 

 KORPSBYGGING  

- Bli bedre få det bedre.  «Laksevågprosjektet» i Hordaland. 

- Temakvelder 

- Born to play-korps  

 

ØVINGSLOKALER  

- Mange korps sliter med å få tilgang til øvingslokaler 

- Kvaliteten på mange av lokalene ikke er god nok.  

 

PROSJEKTER  MED STIMULERINGSMIDLER FRA STATEN:  

- SFO/kulturskole/grunnskole/korps 

- Ungdom, mestring og motivasjon 

 

 

 

 



DIRIGENTUTDANNING  

- Stort behov for dirigenter til skolekorpsene. 

- Mangler utdanninger for dirigenter rettet mot skolekorps 

- NMF samarbeider med utdanningsinstitusjoner  om dirigentutvikling . I 
Hordaland er det samarbeid  med Griegakademiet og Bergen kulturskole. 
Dirigentkonferanse til høsten 

- Jobber for en nasjonal  offentlig dirigentordning. NMF er blitt utfordret 
av departementet for å se på skisser og kostnader. Saken er nå hos 
departementet.  



NMF og kulturskole 
- Hvordan møter vi fremtiden? 

«Kulturskolen eksisterer på grunn av frivilligheten» 

 
70-tallet:  

Korpsene stod på barrikadene for å få til offentlig 
musikkundervisning.  

Kommunale musikkskoler ble etablert. 

 

I dag: Kulturskole for alle.  

Korpsene er en av flere og må kjempe med flere for å 
bli prioritert. 

 

 



KULTURSKOLE  

 

Ønsker fra NMF som en av de største brukerne av kulturskolen:  

- At flere korpsmedlemmer skal få nytte av kvalitetsfylt opplæring  

     i kulturskolen. 

- Forskrift med forutsigbare rammer. Usikkert fra år til år for korpsene 

- Felles fagplaner for musikkopplæring på alle korpsinstrumenter.  

- Kulturskolen må ta hensyn til at barna spiller i korps.  

- Etablere felles kurstilbud for etterutdanning 

- Få på plass en modell der korpset tar seg av samspill og kulturskolen 
tar seg av individuell undervisning.  

- Kulturskolen må ikke konkurrere med frivilligheten. Det vil ødelegge 
for korpsene som igjen ødelegger for rekrutteringen til kulturskolen.  

- Kompetansekrav til dirigentene som kulturskolen tilbyr korpsene. Må 
ha skolering i ensembleledelse 

 



Samarbeid NMF og kulturskole  
 

 

NMF og  Norsk kulturskoleråd  

jobber for å få på plass en 
samarbeidsavtale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Den viktige dialogen  
 

• Skape lokale møteplasser mellom korps 
og kulturskole der hvert enkelt korps 
får møte kulturskolen 

• Se på mulighetene for samarbeid 
mellom grunnskole/kulturskole/korps 

• Ønske om tett samarbeid mellom NMF 
Hordaland og Hordaland kulturskoleråd  

 
.  

 


