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Lakkegata skoles musikkorps er et av Oslos eldste skolekorps, stiftet i 1920. Korpset har de 
siste årene opplevd stor vekst, god rekruttering og fin musikalsk utvikling for våre 81 
medlemmer mellom 8 og 13 år. 
 
Visjonen i korpsets femårsplan er laget sammen med musikantene og lyder “Alle vil 
oppleve Lakkegatakorpset”. Verdiene våre er rom for alle, spilleglede, samhold og 
vennskap, mot og lekenhet. 
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Styrets arbeid 
 
Styret har fra februar 2017 til februar 2018 bestått av følgende personer: 

● Hilde Holte Eriksen - styreleder 
● Siri Lobenz Rørstad (nestleder) - innvilget permisjon fra september 
● Odd Magnus Nilsen - kasserer  
● Henriette Hedløv - sekretær 
● Kari Sellæg - varamedlem  
● Anne Kristin Berge - varamedlem 

Det har vært avholdt styremøte hver måned siste år bortsett fra juli. I tillegg har styret hatt 
flere planleggingsmøter. Styret har, utover vanlige driftsoppgaver som oppfølging av 
økonomi, det musikalsk tilbudet til barna, aktiviteter og materiell, fokusert på disse sakene; 

● videreføre arbeidet med å forbedre kommunikasjon med foreldre og medlemmer 
● forbedre erfaringsoverføring og oppgavefordeling internt i styret 
● effektiv bruk av digitale kommunikasjonskanaler 
● etablering av instrument- og uniformsregister og støtte til materialforvaltning 
● betydelig oppgradering av uniformer 
● plan for mer effektiv involvering av foresatte ved korpsets arrangementer 
● øke inntektsgrunnlaget til korpset gjennom å 1) evaluere og teste nye dugnader 2) 

øke kontingenten 3) utvide arbeidet med å søke økonomisk støtte 
● videreføre og optimalisere arkivsystem og planverk, tekstbibliotek, aktivitets- og 

kjøreplaner og maler som enkelt kan finnes og gjenbrukes fra år til år 
● utvide bruken av NMFs datasystem Korpsdrift til medlemsregister, eiendelsoversikt 

og økonomi 
● etablere maler for semesterplaner for deling med foresatte  
● rydding av lagerrom og lokaler som korpset disponerer på skolen 
● involvering barna gjennom ny tillitsvalgordning og repertoarkomité 

Musikalsk ledelse og instruksjon 

● Brodd Nesset: musikalsk leder og hoveddirigent. Instruktør på baryton og tuba 
● Anders Hefre: assisterende dirigent. Instruktør på sax og klarinett. 
● Pranav Taneja: dirigent for aspirant og junior. Instruktør på slagverk. 
● Ketil Einarsen: instruktør på fløyte, permisjon fra oktober 2017. 
● Tora Røstvik: instruktør på fløyte, vikar fra oktober 2017. 
● Marianne Novakova: instruktør på klarinett (ny våren 2017) 
● Knut Nordgaard: instruktør på kornett og trompet (ny høsten 2017) 
● Iselin Isungset: instruktør på trombone (ny høsten 2017) 
● Thulani Maluleka - instruktør andreklassegruppa og samspill 
● Nikolai Nesset - assistent andreklassegruppa og samspill 

“Bli bedre” - veiledning fra Norges Musikkorps Forbund (NMF) 
 
Gjennom et tilbud fra NMF har korpsets styre og musikalske ledelse deltatt i forbundets 
korpsutviklingsprogram “Bli bedre”. I perioden mai 2015 til oktober 2017 jobbet to veiledere 
fra NMF tett sammen med styret hver måned og bidro i samlinger med barna og foresatte 
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samt i øvrig utviklingsarbeid. Musikalsk leder deltok samtidig i et opplegg for 
dirigentveiledning. “Bli bedre”-prosjektet ble formelt avsluttet høsten 2017.  
Sluttrapporten fra prosjektet er signert av NMF og korpsets styreleder og konkluderer med at 
“Bli bedre” har vært svært nyttig for Lakkegata skoles musikkorps og bidratt til bedre struktur, 
rutiner og organisering i en periode med stor vekst.  

Musikalske og sosiale aktiviteter 
 
Målsetningen for 2017 var å videreføre aktivitetene vi satte i gang i slutten av 2015 og i 2016 
for å skape gode tradisjoner for barna. Det har vi gjort.  

 

I vinterferien deltok flere musikanter på Norges Musikkorps Forbunds tilbud VinterPULSE - 
et morsomt opplegg med musikk, rytmer og dans for skolekorpsmusikanter i Oslo. Vi deltok 
for andre gang med tre korps i distriktsmesterskapet for skolekorps på Lørenskog. På 
årskonserten i mars - en ny tradisjon som videreføres i 2018 - delte vi høydepunkter fra DM 
og hadde utdeling av hedersmedaljer, årsstjerner og opptak av aspiranter. 
 
Gjengen fra Lakkegata sang og spilte på Karl Johan 17. mai med 70 barn i korpset. Vi 
marsjerte gjennom Botanisk Hage og åpnet barnefestivalen Miniøya i juni. Like etter 
skolestart var vi med på Norges største korpsstevne på Tusenfryd. Vi har hatt seminar vår 
og høst og spilte julekonsert sammen med våre voksne venner i Sofienberg musikkorps 
- Soffa.  
 
I mai hadde vi for første gang marsjtrening sammen med Grünerløkka skoles 
musikkorps, en morsom kveld som ble avsluttet med pølsefest i skolegården på 
Grunerløkka. Vi hadde vår første betalte spillejobb for et overrasket bursdagsbarn som 
jobbet på Oslo Legevakt. Vi spilte huskonserter og hadde øvingsseminar på våren og 
høsten. I november fikk vi låne Dragen fritidsklubb til sosiale aktiviteter under korpsets 
øvingslørdag, det var flott! Vårens aspiranter var også med i TV2s Matkontrollen med både 
musikalske innslag og testing av sjokoladekaker. 
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Musikalsk tilbud  

Grunntilbudet for korpsmedlemmer er individuell instruksjon hver uke på instrument samt 
samspill i grupper tilpasset nivå og alder. Vi har tre samspillgrupper i tillegg til 
rekrutteringstilbudet for andreklassinger: hovedkorps fra 5. til 7. trinn, juniorkorps (4. trinn) og 
aspirantkorpset (3. trinn, vårens andreklassegruppe).  
 
I forbindelse med huskonserter og prosjekter øver vi i mindre samspillgrupper enten per 
instrument - for eksempel “tromboneklubben” eller alder som i “sjuendeklassegruppa” for å 
utvikle korpset musikalsk og holde på barnas motivasjon. 
 
Andreklassegruppa er et musikalsk gruppetilbud for barn som går på andre trinn ved 
Lakkegata skole. I ukentlige samlinger fra oktober/november som gjennomføres i samarbeid 
med AKS (aktivitetsskolen) på Lakkegata jobber barna med rytmer, dans og sang i gruppe. 
Det er stor interesse for andreklassegruppa, som i høst samlet 20 barn. Etter jul får barna 
prøve ulike korpsinstrumenter og de som ønsker å begynne i korpset, får tildelt instrument og 
blir tatt opp som aspiranter omkring påske. Andreklassetilbudet skal etter planen videreføres 
høsten 2018. Opplegget vårt har vakt interesse i NMF og hos andre skolekorps, som har 
sendt forespørsler om våre erfaringer og informasjon om opplegget.  
 
Kjennetegnet på det musikalske tilbudet i korpset er fokus på mestring. Instruktørene følger 
hvert barn tett gjennom individuell oppfølging. Repertoaret favner vidt og vi har en kompetent 
og allsidig instruktørgruppe. Vi prioriterer å holde samspillgruppene relativt små (12-24 barn) 
slik at alle blir sett. I hovedkorpset tilpasser vi opplegget til ca 30 musikanter for å kunne 
skape et musikalsk uttrykk med mer 'trøkk', som er en milepæl vi har jobbet mot. 
Arrangementene i samspill velges ut og tilpasses fortløpende slik at alle kan bidra på sitt 
nivå. Alle barna har fått mye erfaring i å opptre etter distriktsmesterskap, stevner og 
konserter. Medlemsveksten har ført til at vi har engasjert flere nye instruktører, som vi 
allerede opplever er med og løfter nivået.  
 
Det er fortsatt en utfordring å beholde medlemmene når de går over til ungdomsskolen. Vi 
jobber for å videreføre bandprosjektet for sjuendeklassinger for å motivere de eldste til å 
fortsette med musikk og prøve nye instrumenter.  
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Økonomi 
 
Korpset hadde utgifter til instruksjon, samspill og seminar på over en halv million kroner i 
2017. Inntekter fra medlemskontingent beløp seg i 2017 til kr 221 504. Det planlegges med 
et driftsbudsjett på over 1 million kroner i 2018. 

Korpset er avhengig av ekstern støtte og dugnadsinntekter for å kunne dekke daglig drift og 
fornye instrumentpark og uniformer. For å sikre et stabilt driftsgrunnlag for 2018 innkalte 
styret inn til ekstraordinært årsmøte i november 2017 med forslag om å øke kontingenten, 
som ikke har vært justert på ti år. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Den store dugnadsinnsatsen fra både foreldre og musikanter har 
til sammen gitt korpset nettoinntekter på kroner 185 000. Dette 
inkluderer salgsdugnader samt cafédrift og lotteri på 17. mai og 
andre skolearrangementer. Styret effektiviserte organiseringen av 
eksisterende dugnader og lanserte nye dugnadstiltak til utprøving 
og evaluering i 2017, som salg av gratulasjonskort og 
sports/vinterloppis. Salgsprosjektet “Gi bort en spilletime til jul” i 
form av gavebrev og kjøleskapsmagnet ble gjennomført av 
engasjerte foreldre. 

Korpset mottar frivillighetsmidler to ganger i året fra Oslo kommune bydel Grünerløkka etter 
søknad, i 2017 beløp dette seg til 150 000 kroner. I tillegg mottok vi i 2017 støtte fra NMFs 
instrumentfond, 50 000 kroner fra OBOS til uniformer, 5 000 kroner i konsertstøtte fra Oslo 
kommunes musikkråd og hjelp fra IKEA til oppussing av lagerlokaler til en verdi av 25 000 
kroner - et prosjekt som sluttføres i første kvartal 2018. Støtte fra Norsk Tipping og Grønland 
Bingo var på til sammen kr 57 000.  Styret har i 2017 sendt 17 søknader om støttemidler, 
flesteparten av disse er sendt til private fond og stiftelser.  

Medlemmer og rekruttering 
 
Det var til sammen 81 medlemmer i korpset per 31.12.2017 fordelt på 

● Hovedkorps:  24 musikanter. 
● Juniorkorps (4. klasse):  17 musikanter. 
● Aspirantkorps (3. klasse): 21 musikanter. 
● Andreklassegruppa: 19 barn 

 
Hederstegn - medaljer for 3 års medlemsskap regnet fra aspirantperiodens utløp ble i 2017 
tildelt musikantene Erika Hestad Iversen, Gine Rollufsdatter Pedersen, Jeger Noraker, Jenny 
Dorothea Knudtzon, Karoline Mehl, Laura Tran, Maja Reidel og Simen Størset Førde. 

Korpset har overvekt av jenter i alle aldersgrupper og vi ønsker å rekruttere flere gutter. Vi 
har et bredt etnisk mangfold i korpset og vil fortsette å jobbe for inkludering, integrering og gi 
et musikalsk tilbud som favner bredt og er åpent for alle.  

 
Oslo, februar 2018 - Styret, Lakkegata skoles musikkorps 
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