Informasjon
Jar skoles strykeorkester
Velkommen!
Velkommen til Jar Skoles Strykeorkester. Vårt mål er at barna får et godt forhold til musikk, og at de
opparbeider seg nye venner med basis i felles interesser.
Nedenfor har vi samlet en del informasjon som dere vil ha nytte av å lese gjennom og ta vare på.

Generelt
Jar skoles strykeorkester ble stiftet våren 1949. Orkesteret består i dag av tre grupper – Aspiranter,
Juniororkesteret og Hovedorkesteret. Medlemstallet er for tiden i overkant av 70 medlemmer.
De yngste medlemmene starter opp som aspiranter. Orkesteret gir opplæring i fiolin og cello for aspirantene inntil
de har fått plass i musikkskole e.l. Etter ca. 1-2 år kan aspirantene begynne i Juniororkesteret.
Hovedorkesteret er grunnstammen i Jar Skoles Strykeorkester og rekrutterer hovedsakelig sine medlemmer fra
Juniororkesteret. Begge orkestrene dirigeres av musikkpedagog Torunn Hægstad.
Aspirantgruppen har opplæring på instrumentet ukentlig, og samspill- / Sosial kveld 4 kvelder pr. semester.

Innmelding
Rekruttering av nye medlemmer skjer hovedsakelig fra 1. - 4. klassene på Jar, Lysaker og Grav skoler, men
orkesteret har også medlemmer fra andre skoler i Bærum, samt elever fra nabokommuner.
Hvert år arrangeres det en rekrutteringskonsert for å verve nye medlemmer til orkesteret. Innmelding skjer enten
via dirigenten eller ett av medlemmene i styret i orkesteret.

Kontingent
De som er medlemmer av strykeorkesteret betaler kontingent. Kontingenten pr. semester er for tiden kr. 900,- for
medlemmer av hovedorkesteret, kr. 700,- for medlemmer av juniororkesteret og kr. 300,- for aspirantene.
For musikkopplæring individuelt betales kr. 1530,- til Bærum Kommunale Musikkskole (BKM) pr. semester. For de
som ikke har fått plass på musikkskolen ennå, betales samme avgift (kr. 1530,-) til strykeorkesteret pr. semester.
Opplæringen skjer da i strykeorkesterets regi, ofte med de samme lærere som underviser på Musikkskolen..
De som velger å takke nei til tilbud om individuell undervisning gjennom musikkskolen, må betale undervisningen
selv i sin helhet.
Instrumenter som leies gjennom musikkskolen. Instrumentleie er kr. 400,- pr. semester. I tillegg betales et
depositum på kr. 1.000,- når instrumentet mottas.
Leies instrument gjennom orkesteret er prisen kr. 300,- pr semester. Orkesteret har et begrenset utvalg av
instrumenter.
Strykeorkesteret gir 25% søskenmoderasjon på kontingent og individuell opplæring. Musikkskolen gir ingen
søskenmoderasjon.
Betaling er sammenfattet i tabellen nedenfor.
Kostnader pr. semester år 2007. (Turer og seminarer til selvkost ikke medtatt)
Betaling til
Jar Skoles str. ork

Betaling til BKM

Instrumentleie

Total

Aspirant u/ plass i BKM

1830

0

400 (300)

2230 (2130)

Aspirant m/ plass i BKM

300

1530

400 (300)

2230 (2130)

Opptatt i Juniororkester

700

1530

400 (300)

2660 (2530)

Opptatt i Hovedorkester

900

1530

400 (300)

2860 (2760)
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Øvelser
Aspirantene har ingen jevnlige orkesterøvelser, men samles 4 ganger pr semester etter nærmere avtale med
spillelærer. I Tillegg er aspirantene med på de aller fleste arrangementene i orkesterets regi.
Øvelsene i junior- og hovedorkesteret avholdes tirsdager i musikkrommet på Jar skole.
•

Juniororkesteret har øvetid fra kl. 17:00 - 18:00.

•

Hovedorkesteret har øvetid fra kl. 18:15 - 20:15. ( stemming fra kl.18:00)

Arrangementer
Det legges stor vekt på at medlemmene skal trives i orkesteret. For å lykkes i dette er det helt nødvendig at de
foresatte også støtter opp om våre ulike arrangementer. Under følger det en oversikt over noen av arrangementene
gjennom året.

Loppemarked
Dette utgjør ryggraden i orkesterets økonomi. Det arrangeres årlig i månedskifte august / september på Jar skole.
Dette legger beslag på torsdag og fredag kveld, samt hele lørdag.
Her er 100 % oppslutning blant foreldre og barn nødvendig for at vi skal klare oss med kun dette ene
inntektsbringende arrangementet, og unngå alle mulige loddsalg og kakebasarer.

Orkesterseminar
De siste 20 årene har dette vært arrangert for Junior- og Hovedorkester på Tyriheimen ved Sundvollen en helg i
slutten av oktober. Her er musikk og samspill kombinert med lek og hygge. Kostnaden for dette arrangementet,
minus bidrag fra orkesteret, dekkes av den enkelte. (kr. 1180,- i 2007). Aspirantene deltar på seminarets siste dag,
søndag.

Høstkonsert i Jar Kirke
Her viser orkestrene hva de har brukt høsten til, og de nyeste aspirantene slipper til for første gang.

Juletrefest
Holdes i god gammel stil i gymsalen på Jar skole rett etter skolestart i januar.

Felleskonsert
Hvert år i månedsskiftet januar/februar samles alle strykeorkestrene i Asker og Bærum til en felles konsert i
Sandvika kino.

“Spill selv”-konsert
Her kan alle medlemmene få stå fram som solister eller framføre musikk i grupper foran et lydhørt publikum.

Sommertur
Orkesteret arrangerer hvert år en tur både for Hoved- og Juniororkesteret. Juniororkesteret har vært i Strømstad
de to siste årene og det ser ut til å ha blitt en god tradisjon.
Annethvert år arrangeres det som regel en større utenlandstur for Hovedorkesteret. I 2004 var de på en ukes turne
på Mallorca noe som vil bli gjentatt sommeren 2008. I 2006 reiste de til Salisbury i England Og sommeren 2007
gikk turen til Madrid.
Turene finansieres ved egenbetaling fra deltakerne, samt noe subsidiering fra orkesteret.
utenlandsturer vil i de fleste tilfeller ligge i området fra kr3.000,- til kr 5.000,- .

Egenbetaling for

Instrumenter
Som det framgår av i avsnittet om kontingent har orkesteret en viss beholdning av instrumenter som kan leies ut til
medlemmene. Dette gjør det enkelt å komme i gang med spilling, selv om man ikke har eget instrument. Priser og
betingelser er angitt i avsnittet om kontingent, over.
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Uniformer
Orkesteret har følgende uniform:
Aspiranter (eget antrekk)
Normalt pent antrekk

Juniororkesteret (eget antrekk)
Bukse/Skjørt (Mørk blå)
Skjorte/Bluse (Hvit)

Hovedorkesteret (eget antrekk)
Bukse (Mørk / Sort)
Skjorte/Bluse (Hvit)

Styret
Styret i orkesteret består i sesongen 2007/2008 av følgende personer:
Navn
Carl-Olav Løvald
Leder
May Gjerdsbakk
Nestleder
Hilde Jåsund
Tursjef
Frode Hølleland
Noter / Instrumenter
Kine Fjeld
Sekretær
Hans Grønsleth
Webmaster
Johanna Öster
Arrangementsansvarlig
Truls Handal
Vara
Evald Otterstad
Vara
Julie Fjeld
Orkesterrep.
Nina Wigestrand Sitter
Skolens rep.

Kontakttelefon
930 28 556
930 42 975
992 74 527
982 55 444
481 30 056
908 79 516
970 23 167

På alle orkesterprøver vil en representant fra styret være til stede som orkestervakt

Komiteer
I tillegg til styret blir det fra tid til annen opprettet komiteer som har det praktiske gjennomføringsansvaret for ulike deler av
orkesterets drift. Loppemarkedskomiteen er et godt eksempel i så måte.
Vi håper dere vil trives i Jar Skoles Strykeorkester!
Vennlig hilsen
Styret.
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