ÅRSBERETNING
HAUKELAND KRONSTAD SKOLEKORPS
2012

Årsmøtet 2012 ble holdt på Haukeland skole 22. februar. Årsmøtet 2013 holdes 20. februar.

1. Administrasjon
Som styre har disse fungert:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Instrumentansvarlig:
Materialforvalter:
Aspirant- og juniorkontakt:

Helge Gabrielsen; Anne Sandvik fra august 2012.
Atle Lillebø
Knut-Frode Dagestad
Tor Rundén
Nils Andersson
Anne Sandvik; Kjetil Eknes fra august 2012.

Styret har avholdt 11 styremøter i 2012. I tillegg har deler av styret vært til stede på øvelsene om
onsdagen.
Loppegruppe: Kari Grete Børve, Christine Meinich, Barbro Danielsen, Synnøve Simonnes, Stein Egil
Iversen, Nils Andersson, Karen Waage
Sponsoransvarlig: Ragnhild Jakobsen

2. Drift
Hovedkorpset øver onsdager kl. 18.00-20.00 på Haukeland skole. Fra høsten 2012 øver
juniorkorpset kl 18-19 hver onsdag mot tidligere kl 17.30-18.15. Med samtidig start for hoved- og
juniorkorps har vi også gått tilbake til gammel ordning med en foreldrevakt. Foreldrevakten
(17.45-20.15) hjelper første styrevakten med å rigge til for junior- og hovedkorpset, er ved behov
til stede under juniorkorpsøvingen, og hjelper å rydde etterpå. Foreldrevakten passer sammen
med styrevaktene på at alt går rolig for seg på puterommet og deltar i forefallende arbeid. Første
styrevakt (16:30-17:45) låser opp dørene kl 16:30, og ovelater nøklene til andre styrevakt (17:4520:15) som låser etter øvingen og låser opp neste øving. Styrevaktene har det overordnede
ansvaret i korpstiden. Individuell undervisning og gruppeundervisning foregår for ulike
instrumentgrupper onsdager kl. 15.00-18.00 på Haukeland skole og mandager kl.14.00-17.00 på
Kronstad skole.
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De to årlige loppemarkedene har vært planlagt og ledet av loppeguppen. Maskineriet er svært
velsmurt, med god innsats også fra mange foresatte, noe som gir viktige og gode inntekter for
korpset.

3. Instruktører/dirigenter
Instruktører (hele året 2012 hvis ikke annet er nevnt)
Andreas Rotevatn
Marita Schouw
Endre Jørgensen
Karoline Melstveit
Siv Marie Mohr Midttun
Aleksander Ulriksen
Sofya Dudaeva
Dirigenter
Martin Kinn
Svein Tore Werstad
Guro Strand

Messingblåsere og notekurs
Messingblåsere
Klarinett
Saksofon
Fløyte
Slagverk
Fløyte

Hovedkorpset
Hovedkorpset
Juniorkorpset

vår 2012

vår 2012
høst 2012

3. Økonomi
Resultatet for 2012 ble et solid overskudd på kr 193470,-. Resultatet skyldes i hovedsak gode
inntekter fra de to årlige loppemarkedene, samt betydelige sponsorinntekter takket være svært
god og målrettet innsats fra sponsorgruppen ved Ragnhild Jakobsen. Sponsorer i 2012 var:
• FAU på Kronstad skole og FAU på Haukeland skole hver med kr 3000,• 20000,- fra Fana Sparebank,
• 6000,- fra BKK til kornett,
• 20000,- fra NMF’s instrumentfond,
• 75000,- fra Grieg Foundation til uniformer,
De kommunale tilskuddene var på 45820,- Korpset har fått 3560,- fra tippemidler
(grasrotandelen). Likviditeten i korpset er god med kr 408195,- i egenkapital pr 31.12.2012 (med
noen utestående lønnsutgifter).

4. Medlemmer
Korpset hadde 33 medlemmer pr. 31. desember 2012.
Hovedkorps:
Juniorkorps:
Aspiranter:

21 musikanter
8 musikanter
3 musikanter

Korpset har hatt en nedgang på 8 medlemmer i løpet av 2012. Av 7 nye aspiranter høsten 2012,
har fire sluttet i løpet av høsten. Imidlertid ble det for første gang høsten 2012 arrangert tilbud
for SFO-elever ved Kronstad Skole, med Marita Schouw som instruktør. Dette var en stor suksess
med 10 motiverte elever, og 5 av disse vil bli medlemmer i korpset fra våren 2013.
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Et ”juniorstyre” ble innført høsten 2012, tilsvarende tidligere ”korpsråd”. Følgende medlemmer
ble valgt på Manger-seminaret september 2012: Jonas Eskeland (leder), Camila Moreno, Ine
Gabrielsen, Olav Husebø og David Dokken Gaski (vara).

5. Hederstegn ble utdelt mai 2012 for følgende antall år:
1 år (stjerne): Eirik Saugestad Johnsen, Kasper Jørstad Ljosvoll, Sondre Verfing, Ingrid Veddeng
Runden, Jakob Vigerust Farstad, Ragnhild Veddeng Runden, Vidar Lind
2 år (stjerne): Amalie Alsing, Dorthea Eknes, David Dokken Gaski, Camila Moreno, Steffani Charles
3 år (bronsemedalje): Nora Hegvold, Ine Gabrielsen, Silje Kristine Tollånes, Sander Urdal Iversen,
Anders Gjerseth Osa, Margit Sandvik, Erlend O. Sørheim, Synnøve Waage, Sverre Waage, Marcus
Mc Clain.
4 år (stjerne): Caroline Dyngeland, Valentin E. Sweeny, Steinar Simonnes, Liv Eichner, Elviira Lind
5 år (sølvmedalje): Jonas Eskeland, Marie Jakobsen
7 år (gul snor og 300 kr): Olav Husebø, Håvard Husebø
9 år (700 kr): Henrik Jakobsen

6. Instrument
Korpset, ved instrumentansvarlig Tor Rundén har hatt en grundig gjennomgang av samtlige
instrumentgrupper med tanke på oppgradering for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på
instrumentene. I 2012 ble det kjøpt inn 12 stk lommetrompeter og 1 tuba (brukt).

7. Aktiviteter i 2012
11. januar

Første øvingsdag i 2012

22. februar

Årsmøte

9.-11. mars

Helgeseminar på Haukeland skole for hovedkorpset

16.-17. mars

”Hordablæsten” i Grieghallen. Aspirant/juniorseminar med påfølgende
opptreden på Festkonserten.

13. -15. april

Loppemarked

4.-5. mai

Marsjseminar for aspiranter, juniorer og hovedkorps på Haukeland skole

2. mai

Utdeling av merker og hederstegn

17. mai

Hovedkorpset spiller sammen med juniorene i Flaggtoget. Aspirantene
marsjerer med. Konserter på skolene om ettermiddagen. Tradisjonelt
opplegg

23. mai

Medlemsfest. Aktivitetsløype, pizza og brus.
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6. juni

Sommeravslutningskonsert på Kronstad skole

22. -24. juni

Korpstur til Kristiansand

22. august

Første korpsdag i det nye skoleåret

23. og 27. august

Aspirantverving på Kronstad skole og Haukeland skole

14.-16. september

Seminar på Radøy Ungdomskule på Manger for hovedkorps og
Juniorer

26.-28. oktober

Loppemarked

3.-4. november

Helgeseminar på Kronstad skole

14. november

Høstkonsert med Aspiranter og Juniorer. Pizza og brus. Foreldremøte for
aspirant- og juniorforeldre

14. desember

Juleavslutningskonsert på Kronstad Skole med hovedkorps, juniorkorps,
aspiranter og SFO-elever fra Kronstad

3. desember

Julekonsert i Årstad kirke sammen med Jernbanens Musikkorps Bergen og
Landås skoles musikkorps.

24. desember

Korpset spiller på julegudstjenesten i Årstad kirke med Tom Eide Osa som
gjestedirigent (Svein Tore var på juleferie i Trøndelag).

8. Korpsåret 2012
Korpsåret 2012 har som tidligere år vært preget av flott musikalsk aktivitet og et godt sosialt
miljø. Martin Kinn har gjort en god innsats til det siste som dirigent for hovedkorpset til han
måtte forlate Bergen for videreutdanning etter våren 2012. Styret takker Martin for hans innsats
som instruktør gjennom mange år, derav de siste tre år som dirigent for hovedkorpset. Korpset
fikk flere gode søkere til stillingen som ny dirigent, og etter en grundig intervjurunde ble det til
slutt Svein Tore Werstad som fikk jobben. Svein Tore kommer fra Inderøy i Nord-Trøndelag og har
saxofon som sitt hovedinstrument. Han har master i musikkvitenskap fra NTNU, og nettopp
fullført praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk ved Griegakademiet. Svein Tore har i
løpet av høsten kommet godt i gang med å videreutvikle hovedkorpset både musikalske og sosialt.
Guro Strand har tilsvarende gjort en veldig god innsats for juniorkorpset, som har hatt mange fine
musikalske framføringer gjennom året. Guro tar permisjon etter høsten 2012, og Sofya Dudaeva,
tidligere fløyteinstruktør i korpset, overtar som dirigent for juniorkorpset fra våren 2013.
Som tidligere år har korpset hatt meget dyktige musikere og musikkstudenter som instruktører for
individuelle øvinger og notekurs for aspirantene. De fleste av instruktørene er studenter ved
Griegakademiet i Bergen.
Samtlige av korpsets 33 medlemmer er under 15 år ved utgangen av 2012. Det vil si at vi fortsatt
har et svært ungt korps, med veldig stort potensiale. Utfordringen er å holde på musikantene og
verve nye musikanter, blant mange tilgjenglige fritidstilbud.
De siste årene er Hordablæsten den eneste konkurransen korpset har deltatt på. I 2012 fikk
hovedkorpset en 8. plass i 3. divisjon, som er en forbedring fra 9. plassen i 2011. Korpset kan
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være godt fornøyd med dette resultatet i en jevn og hard konkurranse. 5 av musikantene deltok
også på solistkonkurransen på Hordablæsten, med fine resultat. På Hordablæsten deltok de fleste
av aspirantene og juniorene på et meget vellykket seminar under ledelse av profesjonelle
musikere, og fikk opptre på festkonserten som var en flott opplevelse.
Et av vårens faste sosiale høydepunkter var medlemsfesten for alle musikantene første onsdagen
etter 17. mai. I fint vær ble det konkurranse med aktivitetsløype i området rundt Haukeland
skole, med blandede lag av aspiranter, juniorer og hovedkorpsmusikanter. Deretter var det pizza
og brus til alle.
Sommerens korpstur gikk til Kristiansand i slutten av juni, med deltakelse fra både hovedkorpset
og juniorkorps, og med samtlige 8 aspiranter(!) På grunn av store mengder regn ble
arrangementet noe amputert, men turen var ellers vellykket med flere seminarer og konserter
inne i Dyreparken.
Første helgen i september hadde korpset sitt årlige høstseminar på Radøy Ungdomsskole på
Manger med god oppslutning av juniorer og hovedkorpsmusikanter. Dette ble en flott musikalsk og
sosial start på høsten, både for musikantene og den nye dirigenten J
Den nye dirigenten har funnet seg godt til rette med musikantene og korpset. I tillegg til fin
musikalsk fremgang har han også involvert musikantene (juniorstyret) i ”hvordan drive og utvikle
korpset best mulig”. Herunder ligger diskusjon av repertoar, oppmøte, oppførsel og målsetning.
Målet for den nærmeste fremtid ble formulert slik:
Vi i Haukeland Kronstad skolekorps har nå som mål å bli bare litt bedre for hver øvelse
◦
◦

Dette vil gjøre oss bedre til å spille uten å ta kvantesprang
Dette vil gjøre oss stillere uten å måtte bli stille med en gang

Juniorstyret og dirigenten jobber også sammen med styret for å utarbeide en 5 års plan for korpset.
Nytt i 2012 var at Jernbanens Musikkorps Bergen inviterte oss med på julekonsert i Årstad kirke. På
vår egen, tradisjonelle juleavslutning inviterte vi Marita og gjengen på Kronstad SFO kurs til å spille
litt for oss, samtidig som de fikk oppleve korps og solister i aksjon, meget vellykket. SFO kurset ble
avsluttet med konsert og enkel bevertning for alle på Kronikken (SFO på Kronstad skole) J
Korpset har holdt flere seminar/ekstraøvinger på Haukeland og Kronstad skole i løpet av året i
forbindelse med konkurranser og arrangement. Det har også vært holdt flere konserter, både i
nærmiljøet og lokalt på skolene, til glede for mange.
Styret takker med dette for et godt korpsår 2012, og ser med forventning fram mot 2013.

Styret i Haukeland Kronstad Skolekorps, februar 2012.
Anne D. Sandvik

Atle Lillebø

Knut-Frode Dagestad

Tor Ø. Rundén

Kjetil Eknes

Nils J. Andersson

