
2015: Mange høydepunkter 

Ved slutten av et år er det naturlig å tenke tilbake på 

det som har skjedd i korpset vårt i løpet av det siste 

året. 

 

Årsfest 

For andre gang arrangerte vi årsfest med fokus på å 

hedre medlemmer med medaljer og diplomer, god 

mat og underholdning. Vi delte også ut nye 

instrumenter og et stipend. 

 

Regionsmesterskap 

Etter å ha vunnet 3. divisjon i 2013, valgte vi å delta 

med Hovedkorpset i 2. divisjon i 2014.  

I 2015 valgte vi å melde oss på alene i 3. divisjon 

igjen. Nok en gang overrasket vi oss selv og ble best 

av 14 korps. Honnør til musikantene og dirigent 

Andreas Karlsen. 

   

 

 

 

Drilliaden 

Vår drilltropp var med i Drilliaden i Skien i 

begynnelsen av mai og gjorde en flott innsats til å 

være debutant med å bli nr 7 av 11 deltagere.   

  

Mange nye drillaspiranter  

Vi lyktes godt med rekrutteringen av nye 

medlemmer til drilltroppen i 2015, med 9 nye jenter. 

På den musikalske siden fikk vi 4 nye medlemmer 

som er adskillig færre enn det vi trenger for å ha 

en god besetning for fremtiden. 

 

 

 

Tradisjonell 17. mai-feiring 

Vår deltagelse på Nasjonaldagen er svært viktig for 

folket i bygda vår. Vi gjennomførte våre forpliktelser  

på en strålende måte. 

 

Sommertur til Bornholm 

Årets sommertur gikk til Bornholm sammen med Ås 

Jente- og guttekorps. En vellykket tur både musikalsk 

og sosialt.  

 

Ny kiosk på Breivoll 

Vår gamle kioskvogn har de siste årene blitt ”sliten” 

og vi valgte å kjøpe en ny type kiosk som ble innviet i 

juni. Sommerværet varierte noe, men sesongen 

endte rimelig bra for oss. Den nye kiosken fungerte 

godt.

 

TusenFryd-stevnet: Norges største, enda større! 

I forbindelse med vårt 50-års jubileum i 2009, valgte 

vi å starte opp med å arrangere et stevne på 

TusenFryd. Dette har vokst og vokst, og i 2015 

arrangerte igjen ”lille” Nordby skolekorps Norges 

største korpsstevne. Rundt 5000 gjester fra hele 

landet hadde funnet veien til TusenFryd 2. helg i 



september. Med flott hjelp fra håndballgruppen i 

Nordby IL kunne vi også tilby overnatting til  

langveisfarende korps. 

 
 

Nok en suksessfull Kjendiskonsert 

Et annet fast arrangement vi startet opp med i 2009, 

var Kjendiskonserten. Etter å ha hatt med oss Rein 

Alexander, Ravi, Tommy Steine, Marian Aas Hansen,  

Alexander Rybak og Atle Pettersen, så var alle spente 

på hvem vi hadde klart å få med oss til årets konsert. 

På Årsfesten kunne vi offentliggjøre at Maria 

Haukaas Mittet var artisten som skulle være årets 

kjendis. 

Og det er ikke noen tvil om at Maria ga oss og våre 

samarbeidspartnere Oppegård skolemusikkorps og 

Drøbak Frogn skolekorps en flott opplevelse. Maria 

viste seg å bli svært aktuell denne høsten ved at hun 

ble vinner av Stjernekamp på NRK.  

 

Ny dirigent og drillinstruktør 

I 2015 fikk vi ny dirigent for Hovedkorpset (HK). Vi er 

glade for den tiden Andreas var hos oss. Han var 

populær blant musikantene og ledet oss frem til 

meget gode musikalske prestasjoner.  

Kristoffer Kregnes overtok etter sommeren og har 

raskt blitt populær. Vi ser frem til et videre 

samarbeid. Det har i 2015 vært en betydelig økt 

satsning på drillen i og med at vi fikk Veronica 

Danielsen inn som ny instruktør.   

Hva skjer i 2016? 

Alle detaljer er ikke på plass ennå, men vi kan nevne 

det som så langt er planlagt utover vanlige 

øvelser/treninger: 

- 30. og 31. jan: Samspillhelg inkl konsert med  

                    alle korps i Ås og Vestby (alle musikere) 

- 14. feb: Årsfest for alle medlemmer og foreldre 

- 4.-6. mar: Fjelltur med seminar for alle musikere 

- 5.-6. mar: ØM Drill  

- 14. mar: Vårkonsert  

- 13. mai: Juniorer og drill deltar i barnehagetog  

                  på Kjærnes 

- 13.-15. mai: Drilliaden 

- 17. mai: Tradisjonell deltagelse for alle 

- 9. jun:  Spilling under Ås Mart’n med Ås-korpset 

- 10. og 11. sept: TusenFryd-stevnet 

- 1.- 3. okt: Tur for alle til Boda Borg, Karlskoga i 

Sverige 

- 12. des: Adventskonsert 

 

I tillegg så kommer 7. klasse-avslutning i midten av 

juni, og opptreden i forbindelse med at våre egne 

medlemmer konfirmeres i månedsskiftet mai/april 

og 1. helg i sept 

Kjendiskonserten blir først når Ski Rådhusteater er 

åpnet igjen etter oppussing. (Sannsynlig jan -17) 

 

Vi vil oppdatere terminlisten på 

www.nordbyskolekorps.no når vi har flere detaljer på 

plass.  

Vårt årsmøte i 2016 blir mandag 7. mars. Det vil være 

behov for å få med flere i ”styre og stell”. Vi håper 

alle foreldre ser sitt ansvar med å bidra til at vi kan 

fortsatt ha et godt skolekorps i Nordby, som utvikler 

medlemmene faglig og sosialt.   

 

Vi vil takke alle medlemmer, dirigenter, 

instruktører, foreldre og samarbeidspartnere for et 

flott 2015.  

En riktig God Jul og et Godt Nytt År ønskes dere 

alle! 

 

Hilsen 

Styret i NSK. 

http://www.nordbyskolekorps.no/

