Pressemelding 17. august 2015:

Europeisk korpssatsing i Lommedalen
Onsdag 19. august starter en ny epoke for Lommedalen skole og Lommedalen skolekorps.
85 fjerdeklassinger får utdelt korpsinstrument for å lære å spille i skoletiden. Det unike europeiske
undervisningsopplegget som er nytt i Norge, støttes av ressurser fra Nederland, hvor metodikken
er utviklet sammen med verdens største instrumentprodusent, Yamaha.
- Lommedalen er jo alt erklært som Norges idrettsdal, nå er vi også på vei til å bli Norges musikkdal,
sier initiativtaker Rune Bergmann. Han er dirigent i internasjonal klasse, korpsdirigent og korpspappa
i Lommedalen. Når Lommedalen skole og skolekorpset nå blir første norske fullskalapilot i
suksesskonseptet Class Band, går fjerdeklassingene på Lommedalen skole i fotsporene til skolebarn
fra Nederland, Tyskland, England og USA.
- Metodikken har vært utprøvd gjennom 15 år med gode resultater. Nå vil vi skape en suksesshistorie
også i Norge. Korpsbevegelsen trenger en oppdatering og ny giv, påpeker Bergmann.
Et løft for undervisningen
Class Band er et europeisk konsept med røtter i Nederland. Filosofien er at alle barn skal få
muligheten til å lære seg å spille et instrument, og at opplæringen skjer i skoletiden. Dermed får også
skolens musikkundervisning et skikkelig løft - ungene skal undervises av godt skolerte instruktører,
som selv blir opplært i metodikken av nederlandske instruktører som kjenner konseptet godt.
Rektor på Lommedalen skole, Elin Olsen, er svært fornøyd med det planlagte opplegget.
- Det var lett å si ja til dette prosjektet. Forskning viser at satsing på musikkfaget i skolen gir positive
effekter både på læring og miljø. Det er rett og slett en vinn-vinn-situasjon, understreker Olsen, som
også er glad for at Musikk- og kulturskolen i Bærum er samarbeidspartner og bidrar med instruktører
i prosjektet.
Velkommen til korpset
Organisasjonen Korpsnett Norge og Sparebankstiftelsen har bidratt med instrumentene slik at det er
mulig å gjennomføre prosjektet. Og i ett år skal altså ungene på fjerde trinn lære å spille. Deretter er
de velkommen i korpset, hvis de ønsker det.
- Dette er selvsagt frivillig, men erfaringen fra andre land er at over halvparten av ungene fortsetter å
spille, sier Bergmann, som også får hendene fulle med aspiranter fra de andre skolene i dalen. Totalt
40 aspiranter fra Bærums Verk, Lesterud og andre årsklasser fra Lommedalen skole starter i korpset
allerede denne høsten parallelt med Class Band.
Programmet den 19. august:
09:00 – 10:30 Kurs for instruktører med egen instruktør fra Nederland
10:45 – 12:00 Utdeling av instrumenter til 85 elever
12:30 – 13:30 Gruppeprøve
13:45 – 14:30 Fellesspill i skolens festsal

For mer informasjon, kontakt:
Dirigent Rune Bergmann, mob: 918 48 028
Rektor Elin Olsen, mob: 90 16 66 52
Se også:
Class Band: http://uk.yamaha.com/en/music_education/school_music/
Dirigent Rune Bergmann: www.conducting.no
Lommedalen skolekorps: www.lommedalenskolekorps.no

