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Uttalelse fra Nordby skolekorps vedr. vedtak om ny korpsavtale 
 
 
Nordby skolekorps ble stiftet 1959, og kan se tilbake på 63 års sammenhengende drift. Korpset har i 
hele denne perioden representert en stabil, trygg og pålitelig møteplass for musikkinteresserte barn 
og ungdom i området. Nordby skolekorps rekrutterer fra Nordby-, Sjøskogen- og Solberg skole.  
  
En av korpsets målsettinger har i alle år vært å gi kretsens barn og ungdom et kvalitetstilbud ved 
siden av idretten. Noen ønsker å kombinere idrett og kultur, mens andre ikke finner sin plass i 
idretten, men trenger andre arenaer. Hos oss er alle velkommen, uavhengig av ferdigheter og 
ambisjoner. Vi har ingen reservebenk, så i korpset kan hvert enkelt barn utvikle seg i sin egen takt. 
Men gjennom timer med privatlærer fra Kulturskolen i Ås og samspill med korpset opplever barna 
fremgang og mestring. Og gjennom det sosiale fellesskapet på tvers av alder, kjønn og skoler lærer 
ungdommene toleranse og ansvar, samtidig som de yngste opplever en trygghet i å vite at de blir 
inkludert av de eldre og får hjelp når de trenger det. 
  
Men kampen om barna er hard, og korpset taper dessverre i konkurranse mot idretten. En av 
årsakene er at barna må ha nådd en viss alder før de er modne nok til å lære å spille et instrument. 
Følgelig har mange barn allerede andre fritidsaktiviteter når de er gamle nok til å begynne å spille i 
korps.  
  
Derfor er en korpsavtale avgjørende for om Nordby skolekorps kan bestå. Uten den forutsigbarheten 
en slik avtale medfører, er det vanskelig å se for oss hvordan vi kan drive korpset videre. Korpsåret 
2021/22 hadde Nordby skolekorps 23 aktive medlemmer, fordelt på 17 familier. Det sier seg selv at 
korpset ikke har økonomi til å ta en årlig ekstrautgift på 100 000,- -200 000,- for å betale dirigenter. 
Vi har heller ikke kapasitet til å håndtere ansettelser av dirigenter. 
  
Avslutningsvis ønsker vi å nevne Nordby skolekorps' bidrag til Ås kommune. 
I alle år har Nordby skolekorps marsjert i de tre ovennevnte skolers 17. mai tog. For første gang 
hadde vi i år kun kapasitet til å gå på Nordby- og Solberg skole, og vi fikk mange tilbakemeldinger på 
at korpset var dypt savnet i 17. mai toget på Sjøskogen. 
Hvert år siden 2009 har Nordby skolekorps og Nordby Drill arrangert Tusenfrydstevnet. 
Tusenfrydstevnet har opp gjennom årene vokst til å bli Norges største korpsstevne. Årets stevne ble 
arrangert 10-11. september og det deltok 119 korps og 6500 musikanter m/familie. Tusenfrydstevnet 
setter Tusenfryd og Ås kommune på kartet. Mange av deltakerne har aldri vært på Tusenfryd 
tidligere, og for andre så er Tusenfrydstevnet deres årlige tur til Tusenfryd og Ås. I tillegg gir stevnet 
tre organisasjoner mulighet til å arrangere dugnad. Foruten Nordby skolekorps og Nordby Drill som 
organiserer og arrangerer stevnet, så organiserer Nordby Håndball overnatting for korps som 
kommer langveis fra.  

http://www.nordbyskolekorps.no/


Nordby skolekorps og Ås Jente og Guttekorps har gjennom korpsavtalen også bidratt økonomisk til 
Big Ås Band (BÅB). Gjennom BÅB får musikanter som ønsker andre utfordringer muligheten til å spille 
i et storband.  

Nordby skolekorps ber om at en ny korpsavtale vedtas, med de samme økonomiske rammevilkårene 
som i den opprinnelige avtalen. Det bør skje i løpet av 2022 så både korpset og dirigentene kan få en 
forutsigbar fremtid. 

For Nordby skolekorps, 
Anja Rath, 
Leder 


