Årsberetning for 2019
Det er igjen en glede for styret i Eiganes Skolekorps å legge frem årsberetning, denne
gang for det 102. korps-året. Det har vært et innholdsrikt og kjekt år. Høydepunktene
har vært sommertur til Danmark og samarbeidsprosjekt med Våland skolekorps.
Medlemstallet har gått opp fra 61 fra slutten av 2018 til 69 ved årsslutt 2019. Av disse er
23 nye aspiranter våren 2019. Korpset har vært gjennom et generasjonsskifte og
gjennomsnittsalderen er relativt lav. Vi mener likevel at det er godt musikalsk nivå i
korpset. Siden tilveksten er god, vil nivået stige også de neste årene.
Både foresatte, instruktører, dirigenter og andre samarbeidspartnere gjør til sammen en
flott innsats som sikrer våre barn en rik og meningsfylt fritidsaktivitet.

Dirigenter
Per Illguth har etablert seg som erfaren dirigent og har vært fast leder av seniorkorpset
siden høsten 2011. Per har utdannelse som musiker og har selv spilt i Eiganes
skolekorps. Sammen med Ingrid Kolstad som har ansvaret for juniorene og aspirantene
siden 2014, danner de et solid og godt team for musikantene våre. Både Per og Ingrid er
ansatt via Stavanger Kulturskole. Vikar for Ingrid i juniorkorpset har deler av
vår-semesteret vært Kristin Sandvik og Morten Hamra. Per har vikariert i hennes
stilling som aspirantdirigent.
Instruktører
Individuell undervisning er viktig for utviklingen av musikalske ferdigheter. Vi er
heldige og har tilgang på mange dyktige instruktører, både via direkteavtaler og
gjennom Stavanger Kulturskole. Gjennom året av har vi hatt følgende instruktører, som
alle gjør en viktig jobb for den musikalske utviklingen av medlemmene våre:
Karoline Valle Haug (klarinett/saksofon)
Åsa Yttredal (fløyte)
Per Illguth (messing)
Tone Stang Våland (messing)
Maren Emilie Vignes (klarinett/saksofon)

Ingeborg Løseth (slagverk)
Mina Kristine Ravndal (messing)
Lars Olav Laukvik (slagverk)
Øyvind Lapin Larsen (lysmessing)

Rekruttering og medlemsmasse
De siste årene har vi fokusert mye på rekruttering for å sikre etterveksten i korpset.
Våren 2019 gjennomførte vi igjen en vellykket rekrutteringskampanje på Eiganes og
Lassa skole. Vi hadde også i år med oss Erlend Bratlie som ledet arrangementet og viste
frem de forskjellige instrumentene. Vi fikk over 30 nye aspiranter som ville prøve seg,
noen falt av allerede før sommeren og noen flere har falt fra slik at antallet har justert
seg ned til 23 ved årsskiftet.
Vi har dessverre mistet mange av de som er første års juniorer. Derfor er ikke
medlemstallet økt med like mange.
Vi har også vært så heldige å fått inn fire nye som har seniormedlemmer, to som nylig
har flyttet til Norge og to som kommer fra Kampen skolekorps.

Medlemstall
Ved utgangen av korpsåret 2019 talte korpset 69 medlemmer, med følgende fordeling:
Senior: 32
Junior: 14
Aspiranter: 23

Årsmedaljer
Flere musikanter fikk årsmedaljer i 2019:
Konfirmasjonsnål:
Lya Thomas
Marianne Buer
Karen Sofie Vandli Fosså
Karen Strandenæs Holtedahl
Ann Mari A. Tait
5-årsmedalje:
Daniel Aasheim
Børge Harboe
Fredrik Fluge James
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NMF’s 10-årsmedalje:
Ellen Buer
Eline Sunnanå Kleppan
Ragne Bakker Schøyen
Skjold for å gå av ved aldersgrense:
Ingen

Øvelser
Både aspirant-, junior- og seniorkorpset øver på mandager. Junior- og senior har pause
sammen slik at de skal kunne bli kjent med hverandre.
En stor takk til Trine Tait og hennes matkomite som har bidratt med kveldsmat eller
frukt på ca. annen hver øvelse.

Showgruppe
Høsten 2018 opprettet vi en showgruppe satt sammen av representanter for de
forskjellige instrumentgruppene i korpset. Tanken er at denne gruppen skal kunne stille
opp på mindre spillejobber på kort varsel.
Showgruppen har ikke vært aktiv i høsthalvåret 2019.

Seminarvirksomhet
I løpet av 2019 har vi avholdt tre seminar for junior- og seniorkorps og et
aspirantseminar.
Å reise på seminarer gir anledning til både musikalsk og sosial utfoldelse. Med god hjelp
av både frivillige foreldre og dyktige instruktører er seminarene av stor betydning for
den musikalske utvikling bl.a. med hensyn til innøving av ny musikk og ikke minst til
tettere vennskap musikantene i mellom.

Seminar før Rogalandsmesterskapet (RM)
Seminaret ble holdt på Dysjaland skole fredag til søndag i februar hvor vi øvde på
programmet til Rogalandsmesterskapet. Lørdag leide vi inn instruktører til
seniorkorpset for å gjennomføre gruppeinstruksjon. Dette er viktig for å styrke det
musikalske fokuset fram mot konkurranse.
Junior deltok på seminaret fra lørdag til søndag. En god gjeng foreldre var i sving for å
lage mat, og legge til rette for de aktivitetene som er vanlige på seminar: leker, film og
mye god mat og kos. Hentekonsert og årsmøte på søndag med foreldre og søsken.
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Oppstartseminar for aspiranter
Som vanlig ble det arrangerte vi et oppstartsseminar for aspirantene våren 2019 på
Eiganes skole. Dette er en fin måte å ta imot våre nye aspiranter og deres foresatte. De
eldste musikantene i korpset var som vanlig med og hjalp til, både med det sosiale og
musikalske. Det er en stor styrke i rekrutteringsarbeidet at de nye musikantene tidlig
blir kjent med «korpsets sjel» hvor de store tar seg av de mindre og sørger for et
inkluderende og omsorgsfullt miljø. Korpsets strategidokument ble presentert for
foreldrene.
Oppstartsseminar senior/junior
I slutten av august arrangerte vi oppstartseminar for junior og senior på Håland skole i
Sola. Allerede da var det fullt fokus på musikken til Blues Brother som vi skulle fremføre
denne høsten.
Seminar før Blues Brothers
Beskrevet under.

Arrangement og konkurranser
Blues Brothers
I november 2019 holdt Eiganes sammen med Våland skolekorps konsert i Folken.
Temaet var musikk fra filmen Blues Brothers.
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Vi hadde et par søndagsseminarer sammen, i tillegg til at Våland var på øvelser på
Eiganes skole og omvendt, så korpsingene har hatt god anledning til å bli kjent med
hverandre. Vi hadde også med voksne band-musikanter og sangere fra Band-skolen i
Bjergsted.
Det ble holdt to konserter søndag 3. november, og med hektiske øvingsdager med mye
jobbing på Eiganes skole fredag og lørdag, samt generalprøve helt frem til konserten,
kom vi i mål på en god måte. Resultatet ble et strålende show med mye kul musikk.

Takk til Annenita og andre foreldre som bidro til å hale i land show og arrangement.

Tre gode hjelpere
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Konkurranser
I 2019 deltok vi i to konkurranser.

Rogalandsmesterskapet - RM
Vi oppnådde vi igjen en flott plassering i Rogalandsmesterskapet i 2019. Vi kom på
1.plass med 92 poeng i andre divisjon etter veldig fin gjennomføring av programmet.
Vi stilte også med flere solister i RM med mange gode plasseringer. Blant annet tok
Fredrik F. James på Valthorn hjem seieren i yngste klasse.
I tillegg ble det flotte plasseringer for klarinett-ensemblene og messing-ensemblet våre.
Juniorkorpset ble av dommerne beskrevet som “Et korps med god teknikk og tøﬀ
spillestil”
Fullstendig resultatliste finnes på NMF sine hjemmesider.
Det ble arrangert Aspirantseminar samtidig med RM, og flere av aspirantene fra
Eiganes deltok på denne samlingen, sammen med aspiranter fra andre skolekorps. Det
er alltid en flott opplevelse å se scenen i Fartein
Valen bli fylt med nye korpsbarn på
avslutningskonserten.

Stavanger Open
I 2019 deltok vi igjen på Stavanger Open,
denne gangen stilte vi sammen med Våland
skolekorps i første divisjon.
Vi spilte deler av Blues-Brothers-programmet vårt (se over), og tok en kjempefin 2.
plass med 94 poeng. Vi fikk 113 poeng for underholdningen.
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Nasjonaldagen
Før nasjonaldagen hadde vi som vanlig
prøvemarsjering sammen med Eiganes
og Lassa Skole. Vi spilte også i år med i
barnehagenes tog v Lasseliten og
Stokka Sykehjem.
Selve 17. mai startet vi på Eiganes
skole hvor store og små fikk servert
deilig frokost, før det var avmarsj til
byen og tradisjonell spilling i 17. mai
toget klokken 10 – i år gikk barnetoget
til Eiganes. Seniorkorpset gikk også i
folketoget i år.

Takk til foreldre som stiller opp på 17.
mai som fanebærere og baktropp.

Andre arrangementer
Av andre spilleoppdrag i 2019 kan vi nevne;
Julekonsert i Stokka kirke 18.desember
Julaften i Stokka kirke 24.desember
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Sommertur til Nordsøfestivalen
Årets sommertur for senior og juniorkorpset gikk til Blokhus på Jylland og
Nordsøfestivalen. Vi reiste med buss lørdag morgen til Kristiansand hvor turen gikk
videre til Hirtshals. Så var det en time til i buss før vi kom frem til Blokhus Feriecenter.
Kvelden ble brukt til å komme i orden i leilighetene og finne roen.
Søndag formiddag startet rolig med bading og shopping for de som ønsket det. På
ettermiddagen gikk Eiganes og 20 andre korpset i opptog fra Blokhus sentrum og ned til
Stranden for sankt hans bål og live konserter. Vi hadde kjøpt med oss brus og snacks og
hadde en fin kveld før vi returnerte til leilighetene

Mandag var den store Fårup Sommerland dagen. De eldste gikk for seg selv mens oss
andre delte oss inn i grupper og brukte dagen i hele parken inkludert badeland. Vi
møttes alle til felles lunch.
Tirsdag var det klart for musikalsk invasjon i Aalborg. Mer enn 20 korps marsjerte
gjennom Aalborgs gater og endte opp foran Rådhuset. Her fikk vi hilsen og gave fra
Borgermesteren. Deretter gikk turen hjemover og vi var tilbake på Eiganes skole ved
midnatt.
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Økonomi
Vi gikk med underskudd på 42 526 kroner i 2019, men korpset har fortsatt en sunn
økonomi.

Dugnader
I 2019 hadde vi to loppemarkeder. De ble arrangert på Eiganes skole i april og oktober.
Vi i hadde også denne gang veldig god omsetning på begge. Vi fikk inn 95 500 på
vårloppemarkedet og rett under 100 000 på loppemarkedet i september. Vi har gått
fra å ha åpent lørdag og søndag til kun å ha åpent på lørdagen. Dette ser ikke ut til å
virke negativt inn på omsetningen. Takk til alle dere foreldre og musikanter som
deltok.
Korpset har som vanlig gjennomført vaktordning ved Eiganes Skole, og dette gir oss
faste kjærkomne inntekter. Vi er helt avhengig av alles innsats – og setter stor pris på
det arbeidet alle foreldrene her gjør. Vi vil takke ansvarlig Hege Anda Helle som gjør
stor innsats med å sette opp vaktlister og organisere vaktordningen.
 osiale medier
S
Korpset har tatt i bruk appen Spond for å kommunisere med medlemmene. Dette
fungerer fint og gjør det oversiktlig å holde orden på deltagelse. Vi ønsker etter hvert
også å ta dette mer i bruk med tanke på foreldrekomiteene.

Lokaler
Korpset benytter lokaler på Eiganes skole. Seniorkorps øver i aulaen og aspirant og
juniorkorps i musikkrommet til den britiske skolen. I tillegg benytter vi klasserom i
“gamlebygget” til instrumentopplæring.
Det er en viktig del av de sosiale samholdet i korpset at junior og seniorkorpset har
mulighet til å treffes og å spille sammen uten alt for lang avstand mellom
øvingsrommene.
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Styrets arbeid
Styret har i 2019 bestått av 7 representanter. Styret har hatt styremøter hver måned,
med unntak av sommerferien. I tillegg har styret arrangert og vært med på seminarer,
loppemarkeder, spilleoppdrag og korpstur.
Det er en omfattende jobb å være styremedlem i et skolekorps, og det henstilles alle
foreldre å være aktivt med å bidra med vakter og ressurser på seminarer, loppemarkeder
og som komitemedlemmer når prosjekter skal gjennomføres. Egne initiativer verdsettes
også stort. Det letter arbeidet med drift av skolekorpset for våre barn.
Styret i 2019:
Ingrid Hyldmo

Instruktørkontakt

Annenita Schøyen

Nestleder

Knut Ove Elnes

Materialforvalter

Anne Lise Vandli

Korpskontakt senior

Anders Bjordal

Leder/Juniorkontakt

Anne Buer

Sekretær

Berit Johnsen

Kasserer

Andre verv:
Tilsynsvaktansvarlig

Hege Anda Helle

Uniformsansvarlig

Anne Brit Riska / Victoria Skjold fra
høst 2019

Loppeansvarlig

Andreas Tore Larsen

Seminaransvarlig
Matgruppe

Trine Tait

Styret i Eiganes Skolekorps , 01. februar 2020

Eiganes skolekorps - Årsberetning for 2019 - 01.februar.2020

