KJÆRE
ORKESTERMEDLEMMER
M/FORESATTE
Velkommen i Sandnes Kulturskoles
orkestre.
Vi håper du vil trives sammen med oss, og at
du kommer til å få mange gode opplevelser.
Det er laget retningslinjer for orkestrene.
Sammen med dine foreldre må du sette deg
godt inn i dem.

Har du spørsmål, kan du bare spørre.

RETNINGSLINJER
1

NAVN

Sandnes kulturskole har tre orkestre:
- Sandnes Kulturskoles
Aspirantorkester
- Sandnes Kulturskoles Unge Strykere
- Sandnes Kulturskoles Ung Symfoni
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Medlemsskapet innebærer:
1)
Deltakelse på orkesterets ukentlige øvelser,
mulige ekstraøvelser, konserter, øvingshelger
og turnèer.
2)

Orkestermedlemmene må møte presis og
godt forberedt.

3)

Orkestermedlemmene og foresatte må sette
seg inn i orkesterets årsplan, og lese alle
beskjeder grundig.

4)

Forfall i forbindelse med orkesterets
øvelser og øvrige aktiviteter, må snarest
meldes dirigent , evt. kulturskolens
kontor.
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LEDELSE

MÅLSETTING

Å spille i orkester er et viktig supplement til
den individuelle instrumentalundervisningen i
kulturskolen.
Orkestrenes formål er å
- fremme interesse for musikk hos
medlemmene
- utvikle deres musikalske evner og
anlegg
- fremme gleden ved samspill
- gi tilhørighet i et positivt, sosialt miljø
- gi elevene et musikalsk grunnlag og
erfaringer de kan ta med seg videre
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Opptak/overgang til de ulike orkestrene skjer i
samråd med elevens instrumentallærer.
Fritak fra den obligatoriske orkesterdeltakelsen
må søkes kulturskolen skriftlig.

MEDLEMSKAP

Å delta i et av orkestrene er obligatorisk for
kulturskolens strykerelever. Medlemmene
opptas vanligvis etter ca. ett års instrumentalopplæring, først i Sandnes Kulturskoles
Aspirantorkester. Når elevene har nådd et visst
nivå på instrumentet sitt, går de over i Sandnes
Kulturskoles Unge Strykere. Sandnes Kulturskoles Ung Symfoni er for viderekommende
elever fra ungdomsskolealder og oppover.

Orkestrenes virksomhet blir tilrettelagt av
dirigentene i samråd med styrene og kulturskolen,
Dirigentene har det overordnede musikalske
ansvaret for orkestrene. Styrets oppgaver og
funksjon defineres nærmere under pkt. 7
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AKTIVITETER

Orkestrene holder hvert år konserter. Dette
kan være egne konserter i kulturskolens regi,
eller konserter der vi samarbeider med andre
orkestre, kor, dramagrupper osv. Det er også
vanlig med enkelte helgeseminarer
og
orkesterturer.
Dirigentene lager i samarbeid med styrene en
årsplan over orkestrenes aktiviteter.
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UTGIFTER FOR
MEDLEMMENE

Hvert semester betales kontingent til Sandnes
Kulturskole, samt eventuelt en liten årlig
kontingent til orkesteret fastsatt av orkesterets
styre.
Ved transport og opphold i forbindelse med
øvelseshelger og turer, betaler medlemmene
selv en egenandel, dersom ikke alt dekkes av
orkesterets kasse.
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STYRET

I hvert orkester velges det på årsmøtet
- et foreldrestyre på minst 4 personer
- 2 vararepresentanter
- 2 representanter til valgkomitè
- revisor
- For Unge Strykere og Ung Symfoni
velges det også 2 spillende
medlemmer over 12 år til styret.
Styret konstituerer seg selv med leder,
kasserer, sekretær, evt. nestleder,
materialforvalter og øvrige
styremedlemmer.
Styremedlemmene har en funksjonstid på 2
år. Leder velges for 1 år. Det samme gjelder
de spillende medlemmene fra Unge
Strykere, varamedlemmer, valgkomite og
revisor.
Det må sørges for kontinuitet i styret.
Arbeidsoppgaver:
i samarbeid med dirigent å arrangere
øvingshelger, sosiale aktiviteter og
turer for orkestermedlemmene.
være praktisk ansvarlig for konserter
sørge for god kommunikasjon med
medlemmer og foreldre
være ansvarlig for orkesterets
økonomi (dog ikke ordinær lønn til
dirigent, pianist, noter og lignende).
styrene kaller hvert år inn til årsmøte.

RETNINGSLINJER
FOR

SANDNES
KULTURSKOLES
ORKESTRE

