
På søndag er «dårlig vær» 
ingen unnskyldning. 

Kristiansand

Da er det nemlig den nasjonale 
turdagen Kom Deg Ut. DNT Sør 
har i år fire ulike arrangementer.  

– Dette er mer enn en vanlig 
søndagstur, for her kan du prø-
ve noe nytt. Det er sosialt og du 
treffer mange andre som er ute 
og lufter seg. Det kan inspirere 
til å oppsøke eget nærområde el-

ler prøve et nytt turområde, for-
teller Per Thomas Skaanes, fag-
ansvarlig for aktiviteter.

I Høvåg samarbeider turistfo-
reningen med IL Høvdingen om 
barneskirenn, pulktrekkekon-
kurranse, tautrekking, grilling og 
musikk. Alternativt orienterings-
løp om snøen skulle forsvinne. 
Oppmøte er ved Høvåg Bedehus. 

Sporty kristiansandere kan 
møte opp på Grønn Slette i Je-
gersberg. Der blir det bål, grilling 
og diverse skiaktiviteter. De som 

vil kan ta med skøyter. 
Barnas Turlag i Holum vil ha 

mandalittene med på aking, ski-
renn og grilling. Ved snømangel 
erstattes skirennet med et o-løp. 
Møtestedet er Holum skole. 

I Evje er Høgås skianlegg ste-
det, med kurs i skiteknikk, topp-
tur, trugetur, skiskyting med ri-
fler, kurs i å lage nødbivuakk og 
skikafé.

Felles for alle arrangemente-
ne er at de er gratis, har oppmøte 
klokka 12 til 15, ingen påmelding 

og premiering til barn og unge. 
I fjor kom 900. I år håper arran-

gørene på 1150 deltakere. 
– Da har vi fått delt ut alle pre-

miene, ler Skaanes.

TeksT: Inger WItteveen

Søndag må du komme deg ut!

Per Thomas Skaanes har 
ansvar for Kom Deg Ut- 

dagen søndag 2. februar.   
FoTo: Inger M. WITTeveen

Korps er mer enn 
17. mai, noter og 
marsj.  
Kristiansand

– Det er så gøy å spille.
Julie Norseth (9) strålte bak 

trombonen. Det samme gjorde  
sidemannen, Peter Hauge  
Alsaker (9). Begge er musikanter 
i Randesund Skolemusikk, med- 
arrangør for «Skolekorpsnes 
dag» sammen med Møvig og Sjø-
strand Skolemusikk og Torridal 
Skolemusikkorps. 

Alle byens ni korps var samlet i 
Torridalshallen sist lørdag. 

– Vi har lært veldig mye,  
spesielt mange nye sanger til kon-
serten, fortalte Yasir er Jama (9), 
fløytist i Hånes og Tveit Skole-
korps. Hun syntes det var ekstra 
gøy med instruktørene fra Uni-
versitetet i Agder (UiA). 

ProffhjelP fra akademia
– Det var modent for å gjøre noen 
forandringer, sier Trym Dalene, 
ansvarlig for det musikalske i  
arrangementskomiteen. For ikke 
nok med at «Skolekorpsenes dag» 
var flyttet fra vår til vinter, var 
marsjering i byens gater erstattet 
av gehørspill og konserter innen-
dørs. Og nytt av året var samar-
beidet med UiA.    

– Dette er dødsgøy. Det er som 
energidrikk. Det smitter over på 
alle – vi inspirerer hverandre, 
sprudlet Tore Bråthen, institutt-
leder ved institutt for rytmisk 
musikk. Han hadde tatt med seg 
11 bachelorstudenter til Torridal. 

– Det er en annen måte å spil-
le i korps på. Vi spiller uten  
noter. Du skal høre og se på de  
andre musikantene, musisere 
mer. De blir kjent med instru-
mentet sitt, musikken og sam-
spillet, forklarer instituttlederen 
og trompetisten. 

imPonerte «alle»
Bak stabler av pizzaesker dukket 
Annbjørg Lien opp. 

– Det er så gøy å se alle musi-
kantene, hvordan de «bobler» når 
de spiller, sa en imponert korps-
mamma, som også er en av lan-
dets fremste felespillere og folke-
musikere, mens pizzastykker ble 
servert i raskt tempo.  

Felleskonserten ble åpnet av 

Blåste en lang marsj i vinteren
SKOLEKORPSENES DAG. 11 korps samlet i Torridalshallen

Peter Hauge Alsaker (9) og Julie Norseth (9) fra Randesund Skolemusikk fikk spilt trombone på en ny måte.  FoTo: Inger M. WITTeveen

ordfører Arvid Grundekjøn for-
an rundt 500 publikummere. I 
sin tale kom han inn på hvor hel-
dige barn er som har skolekorps 
som hobby og den viktige jobben  
skolekorpsene gjør i bydelene. 

– Det var en positiv opplev- 
else med mange fornøyde  
musikanter. Tror vi traff litt mer 
en tidligere, oppsummerer Trym 
Dalene. Arrangørene overlater 
stafettpinnen til Vågsbygd Sko-
lemusikkorps, Oddernes Skole- 
musikkorps og Kristiansand  
Skolemusikkorps.

TeksT: Inger WItteveen
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Korpsbevegelsen har 
opplevd både motvind og 
medvind de siste tiår.    

Kristiansand

Korps var stort på 80-tallet, der- 
etter dabbet det av. Nå er det igjen 
god rekruttering, ifølge Sofie E. 
Ringen. 

Som dirigent for to av korps- 
ene i Kristiansand, har hun 
fulgt utviklingen på nært hold i f 
lere år. I Randesund Skolemu-
sikk var det i 2001 bare 30 musi- 
kanter, mens det i dag er 90. I  
Møvig og Sjøstrand Skolemu-

sikk var det kun et par musi- 
kanter igjen for fem år siden. Nå 
teller korpset 50, og vant 1. plass i 
3. divisjon i regionsmesterskapet 
i Arendal høsten 2013.

I dag er det ni korps igjen i  
Kristiansand. Noen opplever fra-
fall, mens andre vokser. Slik er 
det på landsbasis og slik er det  
lokalt. «Bygg sten på sten», er 
Ringens råd for å lykkes.

– Det er den langsiktige jobb- 
ingen mot musikalske mål som er 
det viktigste, sier hun.

– Nå er det igjen 
god rekruttering

Sofie E. Ringen er dirigent for  
juniorene i Randesund Skole- 
musikk. Hun er også musikalsk  
leder for Møvig og Sjøstrand  
Skolemusikk, som begge har hatt 
en solid økning i antallet musikan-
ter de seneste år.   FoTo: ArkIvFoTo 
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