
 

 

Konnerud Skolekorps 
Postboks 9032, 3006 Drammen 

E-post: admin@konnerud-skolekorps.no 

Kontaktopplysninger: 

Rekruttering 
 

Korps er gøy – og nå kan du bli med på moroa! 

KKoonnnneerruudd  SSkkoolleekkoorrppss 



 
 
 

Barn som spiller blir stolte barn…  

KSK 

Litt om korpset… 

Konnerud skolekorps er  
Drammens største 
skolekorps.  
 
Vi øver sammen på tirsdager 
på Konnerud skole.  
 
Korpset er delt i tre:  
Det første året spiller man i 
aspirantkorpset, de neste to 
i juniorkorpset, før man etter 
tre år går over i 
hovedkorpset. 
 

KKoonnnneerruudd  SSkkoolleekkoorrppss 

 …og voksne som har barn som 
spiller, blir ikke mindre stolte, og 
rørt. Å se noen du er glad i traktere 
et instrument i 
samspill med andre, 
er sterkt og flott å 
oppleve. 

 

I Konnerud skolekorps har vi en gjeng spilleglade barn 
og unge, og en like stor gjeng engasjerte foreldre.  
Men vi ønsker flere! 
 
Derfor sender vi nå ut en hilsen til alle potensielle nye 
musikanter og deres foresatte i forbindelse med at 
juniorkorpset holder skolekonserter på de tre 
barneskolene på Konnerud 23. mai.  
Vi har lyst til å invitere dere til et møte med korpset vårt: 
 

TIRSDAG 24. MAI KL. 18:00 
PÅ KONNERUD SKOLE 

 

På møtet vil vi presentere korpset vårt, og invitere dere 
til å være med på en introduksjonsperiode fram t.o.m. 
14.06.  
Dere vil også få informasjon, og få presentert noen 
utvalgte instrumenter. Vi vil så hjelpe dere med å finne 
hvilket instrument som passer å starte med.  

Deretter blir det felles musikklek på Konnerud skole tre 
tirsdager kl. 18:00 – 19:00 med musikkpedagoger fra 
Drammen kulturskole. 

I løpet av introduksjonsperioden er det mulig å 
melde seg inn som aspirant i korpset vårt, og 

dermed fortsette i korpset fra høsten. 
 
Vi håper mange får lyst til å bli aspiranter, og bli med oss 
på det utviklende, spennende og givende samspillet  
som et korps er – på alle måter! 
 

Hilsen Konnerud Skolekorps 
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