
Vi gir unger mulighet til å 

lære og spille et instrument og spille i korps 

 

  

Musikere i EBU spilte for barna på skolen 11. juni. Kanskje ble ditt barn inspirert 
og vil lære å spille et instrument? Vi har plass til flere i Elverum barne- og 
ungdomskorps.   
 
Kom på instrument-prøvedag på kulturskolen, 16. juni kl. 1900-2000. 

Hva er et korps?  
Et janitsjarkorps - som Elverum barne- og ungdomskorps (EBU) - er et korps med både treblås- og 
messinginstrumenter.  

I EBU kan du spille fløyte, klarinett, saxofon, trompet/kornett, horn, trombone, baryton eller slagverk. Det er 
også mulig å lære tuba. Det er det største instrumentet i korpset. Litt avhengig av høyde kan det være lurt å 
starte på baryton, og bytte etter hvert.  

I Norge er det cirka 60 000 barn og voksne som spiller eller driller i et av Norges 1600 korps. Skolekorpset vårt 
har tilbud for skolelever fra ca. 8-19 år.   

 
Aspiranter i aksjon på høstkonsert 

 med Elverum Janitsjarkorps  

 
Hva gjør korpset?  
Å spille i korps er en aktivitet du kan holde på med hele livet. 
Vi er opptatt av at du skal lære deg å spille et instrument, føle 
at du får det til (mestrer instrumentet) og synes at musikk og 
samspill er gøy.  

I korpset får du gode venner som du møter på øvelse hver 
uke. Medlemmer i korpset vårt kommer fra sentrumsskolene.  
Du får derfor venner på tvers av klasser og skoler.  

Konserter og marsjering 
Vi øver ikke bare for oss selv - men for å være med på 
konserter eller marsjere i gatene. Aspirantene deltar 
på konsertene til hovedkorpset og har en egen 
avdeling der aspirantene spiller det de har øvd på. 
Aspirantene har også egne små huskonserter. Når vi 
går i gata er aspirantene ofte med.  
Da har vi øvd inn noe som passer å spille for både 
hovedkorpset og aspirantene – sammen.   

Vi reiser også på tur 
Som regel reiser vi på sommertur før vi tar 
sommerferie. Vi har vært i Danmark, Bergen, 

 



Oppland, Telemark - og for noen år siden var vi i Italia. I tillegg har vi noen helgeseminarer. Da er det masse 
musikk og sosialt, borte eller på Kulturskolen.   

Vi har to korps i EBU 
- aspirantkorpset; der alle starter å spille og får grunnleggende ferdigheter 
- hovedkorps; der barn og ungdom som har spilt sammen en periode spiller sammen, og musikkferdighetene er 
høyere enn i aspirantkorpset.  

Dirigenten vår 
Dirigenten for aspirantene heter Heidi Irene Hornsletten. Hun har vært dirigent 
for de aller minste i flere år. Heidi spiller selv saxofon og er aktiv i Elverum 
Storband. Hun har hatt flere roller i styret i korpset og en primus motor for 
rekrutteringsarbeidet vårt.  

Aspirantdirigent Heidi Irene Hornsletten 

 
Når øver vi? 
Vi spiller sammen en gang i uka i tillegg til individuell øving på instrumentet på 
Kulturskolen. Vi har øvingslokaler på Kulturskolen. 

På øvingsdagen spiller aspiranten sammen i ca. 45-60 minutter. Vi tar litt små 
pauser og gjør forskjellig ting - både spiller, synger og gjør rytmeøvelser. 

Når øvelsen er slutt blir det servert frukt og saft. Vi har fellesrom i kjelleren på Kulturskolen. Hovedkorpset har 
sin pause når vi spiser frukt.  

Når du melder deg inn i EBU får du individuell opplæring på instrumentet ditt, i samarbeid med Kulturskolens 
mange flinke lærere.  

Hvordan melder du deg inn? 
Innmelding skjer via e-post til syret i EBU styret@ebuk.no  

Skriv inn  

 navn på barn  

 alder 

 skole og skole-trinn 

 ønsket instrument 

 navn på foreldre 

Så tar vi kontakt.  

Det er en årlig medlemskontingent i EBU. Den dekker instruktør i aspirantkorpset, instrument, noteklype og 
annet du trenger. Det blir også gitt undervisning i små grupper på ditt instrument, med lærere fra kulturskolen. 
Du får genser når du begynner - både kortermet og langermet. Når du begynner i hovedkorpset får du uniform.  

Lurer du på noe? Vil prøve et instrument?  

Vi arrangerer instrument-prøvedag på Kulturskolen, 16. juni kl 19-20. Pga. smitteregler trenger vi oversikt over 
hvem som kommer. Vil du være med på opplegget, send en e-post til  styret@ebuk.no eller sms til 48260004 

Se også vår nettside for mer informasjon: https://ebuk.no 
Vi har også profil på facebook og instagram (@ebukorps)  

mailto:styret@ebuk.no
https://ebuk.no/

