
 

 

 

 

 

Lyst til å begynne i  
Åse Skolekorps? 

Aspiranter fra Åse Skolekorps har nettopp 
besøkt Åse Skole for å spille for 
andreklassingene. Nå håper vi at nettopp du 
har lyst til å begynne i korpset sammen med 
dem og mange andre barn fra bydelen vår. 

Musikantene i Åse Skolekorps øver på Åse 
Skole hver torsdag (både aspiranter, juniorer 
og hovedkorps) mens drilltroppene våre øver 
hver mandag. Noen øver én time og noen 
øver to timer.  

Hver vår og høst har vi øvingsweekend der vi 
reiser bort en helg for å øve, trene og kose 
oss sammen mens vi jobber med musikk og 
drill. Vi drar som regel på en avslutningstur 
helgen etter at skoleåret er over, i år skal vi 
for eksempel til Tafjord og Valldal. 

Hvis du har lyst til å begynne i korpset vårt 
finner du informasjon om hvordan du melder 
deg inn på baksiden av dette arket. Du kan 
også komme med ønske om hvilket 
instrument du vil spille. Vi kan ikke love at 
alle får oppfylt ønskene sine, men vi strekker 
oss langt for å få det til. Det er korpsets 
behov avgjør hvilke instrumenter aspirantene 
får spille. 

Siste frist for innmelding er 
onsdag 27. april 2016 

Spesielt til deg som går i 
tredje, fjerde eller femte 

klasse: Det er ikke for sent 
å bli medlem i Åse 

Skolekorps, vi har plass til 
alle som har lyst til å spille 
eller drille! Blir det mange 

nok tredje- til 
femteklassinger starter vi 
egen aspirantgruppe for 

disse 

  



Undervisning i Kulturskolen 
 

De to første årene man er spillende medlem i Åse 
Skolekorps er det obligatorisk med individuell 
opplæring. Dette foregår i regi av Ålesund 
Kulturskole og vi tar oss av søknad om plass for 
nye aspiranter. For de av våre aspiranter som ikke 
får plass i kulturskolen vil korpset sørge for 
undervisning. 

 

Åse Skolekorps dekker halvparten av 
kulturskoleavgiften i inntil tre år. Dersom man 
ønsker å fortsette i kulturskolen utover tre år må 
dette dekkes av foreldrene. Vi anbefaler at man 
går minst tre år i kulturskolen. Mer informasjon 
om kulturskolen og deres tilbud finner man på 
hjemmesiden deres: 
http://www.kulturskole.info/ 

 

Kontaktinformasjon – Åse Skolekorps 
 

Åse Skolekorps 

Postboks 7939 

6022 Ålesund 

E-post: post@aseskolekorps.no 

Hjemmeside: www.aseskolekorps.no 

 

Styreleder: 

Arnold Rørstad, tlf 905 77 715 

Leder Korpskomiteen: 

Per-Helge Devold (fung), tlf 971 08 090 

Dirigent Hovedkorps: 

Tore Kleive 

Dirigent, aspiranter og juniorer: 

Thore Senneset 

Hovedtrener Drill: 

Elisabeth Frøyen 

Til foreldrene 

Slik melder du barnet 
ditt inn i Åse 
Skolekorps 

Send en e-post til post@aseskolekorps.no der 
du oppgir følgende: 

 

 Barnets fulle navn og fødselsdato 

 Navn, adresse, telefonnummer 
(fortrinnsvis mobil), e-postadresse til 
(helst) begge foreldrene 

 Oppgi om barnet ønsker å spille et 
instrument eller om barnet ønsker å 
begynne med drill 

 Hvis barnet ønsker å spille et 
instrument ber vi om at du oppgir 
inntil tre alternativer fra listen 
nedenfor. 

 

I år trenger vi barn som har lyst til å spille 
følgende instrument: 

 

 Tverrfløyte 

 Klarinett 

 Kornett 

 Waldhorn 

 Baryton 

 Trombone 

 Slagverk 
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