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Ole Kristian Bjellanes – høst
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MEDLEMMER
Lysejordet skoles musikkorps hadde 13. oktober 2016 55 musikanter fordelt som følger:
Gruppe
Hovedkorps
Juniorkorps
Aspirantkorps
Totalt

Totalt antall
I fjor
I år
29
29
13
22
13
55

8
59

Ansatte dirigenter (1) og foresatte med verv (36) er også medlemmer i korpset. Totalt antall
medlemmer er dermed 91.
I tillegg deltar korpset i et samarbeidsprosjekt med Lysejordet skole om sang- og
musikkundervisningen for alle 2.-klassingene (”Moro med musikk”). Elevene er delt inn i
grupper som roterer mellom tre stasjoner der korpset betaler for en lærer. Dean Stallard og vår
trompet-/kornettinstruktør Geir Edvard Sørensen deltar i undervisningen. Styret ønsker å
fortsette dette samarbeidet. For skoleåret 2016-2017 har Lysejordet også et tilsvarende samarbeid
med Bjørnsletta skole. Det vil gjøres en vurdering i 2017 om dette samarbeidet skal videreføres.
Det har i 2015 og 2016 vært lagt ned et betydelig arbeid for å få etablert en egen filial av
Lysejordet skoles musikkorps ved Bjørnsletta skole. For liten søkning av musikanter medførte at
det ikke var grunnlag for dette. Per i dag har korpset 3 aspiranter fra Bjørnsletta på Lysejordet
skole. Korpset ønsker å forsøke å få etablert en egen filial ved Bjørnsletta i 2017. Petronelle
Herbern er foreldrekontakt ved Bjørnsletta.

AKTIVITETER 2014-2015
Arrangementer og opptredener
I tillegg til instruksjon og samspill, samt styremøter, er følgende aktiviteter gjennomført i løpet
av korpsåret:
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August 2015
September
Oktober
November
.
Desember

Februar
April
Mai

Juni
August 2015

September
Oktober

Spilling ved skolestart
Instrumentprøvekveld/åpent hus
Loppemarked med spilling
Årsmøte
Huskonsert
Korpsseminar i Arvika, Sverige for JK og HK
Julegranspilling på Ullerntoppen
Julekonsert i Røa kirke med skolekoret
Julegudstjeneste Røa kirke
Huskonsert
Loppemarked med spilling
Aspirantene spilte for Moro Med Musikk
Barnehagespilling for Møllefaret og Lysejordet barnehager
17. mai - spilling på skolen, i byen og på Ullerntoppen.
Spilling på Bjørnsletta skolen
Instrumentprøvekveld/åpent hus
Dagstur til Aarholdttunet i Vestfold for aspiranter og JK1
Korpstur til Hamburg for JK2 og HK
Spilling ved skolestart
Samling for timelærere
Instrumentprøvekveld/åpent hus
Loppemarked med spilling
Miniseminar med pizza og bowling for HK

Styret
Styret har avholdt 5 ordinære styremøter dette korpsåret. Styret har hatt et spesielt fokus på:
- Rekruttering/motivasjon
- Samarbeid med andre aktører i nærmiljøet (skolekor, Garden, Huseby skoles mk)
- Oppfølging av instruktører
- Informasjon/IT
Det har vært avholdt et møte med skolen der man har diskutert samarbeidet mellom skole og
korps. Korpset har flyttet ut av et rom på skolen. Samarbeidet med skolen fungerer
tilfredsstillende for begge parter. Aktivitetsskolen (AKS) er informert om korpsets øvingstider,
og vi har anmodet om at attraktive enkeltarrangementer (f.eks. boller og brus) i størst mulig grad
planlegges utenom disse.
Styret mener at det har vært en stor styrke for korpset å ha godt skolerte og engasjerte
instruktører og dirigenter.

Bemanning
Dean Stallard dirigerer alle korpsene.

Årsmelding 2016

Side 3 av 5

Rekruttering
Antall musikanter har gått ned med 5, men korpset sikter fortsatt mot målet om en balansert
besetning med 39 musikanter i HK om 2-3 år. I så fall bør det i fortsettelsen rekrutteres mellom
15-20 nye musikanter hvert år. Noen årskull har overvekt av jenter, mens andre har stor overvekt
av gutter.
Av rekrutteringstiltak kan nevnes:
- Samarbeidsprosjektet med skolen om Moro med Musikk fortsetter
- Aspirantene opptrådte for Moro med Musikk
- Ranselpost med innmeldingsskjema koordinert mot ovennevnte aktiviteter
- Korpset satser på meget høyt kvalifiserte instruktører og dirigenter
- Det har blitt lagt ned et stort arbeid fra korpslederne og andre foreldre for å arrangere
sommerturer
- Det har vært et stort musikkfaglig arbeid i å arrangere instruksjon, samspill og
musikkseminar for alle medlemmene på sine respektive nivå
- Individuell oppfølging av musikanter
- Det har blitt etablert MMM på Bjørnsletta som prøveprosjekt i år
- Det ble gjennomført spilling på Bjørnsletta for 1.-4.trinn i mai som rekrutteringstiltak
- Stikkball etter avsluttet korpsøvelse i HK hver første torsdag i måneden. Nytt. Godt
mottatt.
Korpsturer
AK og JK1 hadde en fin dagstur til Aarholdttunet gård i Vestfold, og JK2 og HK hadde en svært
vellykket sommertur til Hamburg. Korpsturene er svært viktige for samholdet i korpset.
Seminar
En helg i november var korpsmedlemmer fra JK og HK på seminar i Arvika i Sverige. Foruten
undervisning og hygge, ble det avholdt korpsmøte med bl.a. valg av tillitsvalgte fra musikantene.
De tillitsvalgte er for tiden: Mathea Swensson og Sindre Kjæreng.
Fravær fra øvelser
Fellesøvelsene på torsdager er en viktig møteplass mellom musikanter og dirigent. For at Dean
skal få gjennomført sine planer, er han avhengig av at så mange musikanter som mulig møter
opp på torsdager. Fødselsdagsfeiringer bør ikke legges til samspilltiden torsdager eller andre
tider som kolliderer med korpsets aktiviteter.
Økonomi
Styret ser på korpset som en fullverdig musikkskole. Konsekvensene av dette valget er at man
har relativt høyt gasjerte instruktører, noe som igjen gir føringer på behovet for inntjening og
moderasjon på andre områder.
Korpset har videreført samarbeidsavtale med Oslo musikk- og kulturskole som har medfører noe
lavere lønnskostnader, samt ytterligere fordeler for korpset og den enkelte musikant.
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Tippemidler
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor man som registrert spiller kan velge ett lag
eller én forening som man ønsker å støtte. I løpet av de siste 12 månedene har spillere som har
ønsket å støtte korpset sørget for et økonomisk bidrag til oss på om lag 9500 kroner. Vi
oppfordrer derfor alle til å knytte seg til ordningen, enten hos kommisjonæren eller ved å sende
en SMS med teksten: ”GRASROTANDELEN 944641505” til 2020 (tjenesten er gratis).
Loppemarked
Styret mener fortsatt at loppemarkedene er den mest effektive måten å skaffe penger til driften
på, og har valgt å prioritere denne inntektsformen. Så lenge inntektene fra loppemarkedet ligger
på samme nivå, kan ha en relativt lav kontingent foruten at vi slipper å belaste de foresatte med
andre inntektsbringende tiltak som julemesser, lodd- og kakesalg etc. Styret er svært tilfreds med
og setter stor pris på at så mange foresatte lojalt stiller opp på loppemarkedene. Mulighetene for
å styrke inntektene fra loppemarkedet vil bedres om enda flere stiller opp.
Samarbeid med andre
Korpset har avtale med Ullernåsen Boligsameie om gratis parkering for tilhengeren, mot at
korpset spiller der 1. søndag i advent. Korpset er positiv til å delta i andre utadrettede
arrangementer.
Kontaktinformasjon til og fra korpset
Det har blitt opprettet fire nye e-post kontoer til korpset:.





samspill.lysejordet@gmail.com - Til bruk for korpsledere - varsling av fravær på
samspill
korpstur.lysejordet@gmail.com - til bruk for all kommuikasjon vedrørende korpsturer.
For styret og turkomite)
korps.lysejordet@gmail.com - generell mail til og fra korpset - Info og annet.
loppemarked.lysejordet@gmail.com - til bruk for all kommunikasjon vedrørende
loppemarkedet. Mottaker av mail vedrørende henting av lopper blant annet.

Styret
Oslo, 13.10.2015
Erik Lahnstein

Jørgen Torp

Miriam Castillo Amo

Kristin Sollie

Liv-Hege Johansen

Britt-Astri Reiten
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