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Vi ønsker oss flere medlemmer
For publikum er det kanskje ikke en kjent sak at Oslos janitsjarkorps ikke har det rekrutteringsgrunnlaget 
vi ønsker, men det er altså slik at om ikke rekruttering og grunnlaget for å drive skolekorps blir bedre, vil 
også de store voksenkorpsene i Oslo forsvinne etter hvert. Det synes vi er synd, og det burde også være 
synd for Oslo by som vil miste noe av sitt mangfold og sin identitet. 

Gjennomsnittsalderen til voksne korpsmusikanter begynner å bli høy, det er derfor viktig for oss å nå 
unge musikanter som snart er ferdige med å spille i skolekorpset og rekruttere de til janitsjarkorpsene.

De korpsene du hører her i dag, har musikanter på alle nivåer og med ulike ferdigheter. Vi har alle plass 
til flere medlemmer, uansett spillenivå. Vi utvikler oss stadig musikalsk og får mye inspirasjon, ros, ris og 
undervisning fra våre supre dirigenter, som også inspirerer til mange morsomme og kreative konserter.

Vi vet at det er mange myter rundt det å spille i korps, som at det er “nerdete” og at det låter traust. 
Dersom det å elske en hobby der man kan utfolde seg kreativt i samspill med gode venner er nerdete, 
så er vi vel det da ... Stopper du opp og hører etter hva vi driver med, så tror vi du blir positivt overrasket. 
Korpsmusikk er så uendelig mye mer enn gamle marsjer eller å spille uforståelig musikk i en konkurranse. 
Først og fremst er korpsmusikk orkestermusikk – levende musikk spilt av mennesker som brenner for en 
positiv musikkopplevelse.

Vi skulle gjerne sett at Oslo kommune snart fikk øynene opp for den verdien alle skolekorpsene og  
amatørkorpsene representerer – ikke bare for de aktivt spillende, men også for publikum. Gode 
øvingslokaler og konsertscener er noe vi kan ønske oss flere av.

Dette er aller første gang fire janitsjarkorps underholder sammen utendørs i Oslo – vi håper det blir en 
positiv opplevelse og noe vi kan gjenta flere ganger!



Oppsal Janitsjar
Oppsal Janitsjar har en besetning på ca. 45 musikanter. Både alder og instrument er spredd over et 
bredt spekter, og våre medlemmer kommer fra hele byen. Hos oss spiller skoleelever og studenter, single 
og gifte, straighte og skeive, småbarnsforeldre, besteforeldre og pensjonister. 

Vi kaller oss ikke “Oslos råeste janitsjarkorps” helt uten grunn; Vi liker å spille fengende musikk som 
legges merke til og med appell for publikum og egne musikanter. OJ er et musikkorps med en tydelig 
musikalsk profil og hovedandelen av vårt repertoar består av populærmusikk som latino, swing og funk.  

Richard Johnsen har vært musikalsk leder i OJ siden 1995. Til daglig er Richard produsent,  
komponist og jazzpianist og driver produksjonsselskapet In Your Face. Han er også musikalsk leder for 
Romsås Storband. For OJ arrangerer han musikk både til konsert-  og marsjbruk. Arrangementene er 
med på å styrke OJ som underholdningskorps, og gir medlemmene musikalske utfordringer. 

Ønsker du å bli en del av Oppsal Janitsjar? Kom innom på en øvelse eller ta kontakt hvis du har  
spørsmål. På våre nettsider finner du enda flere opplysninger om oss. 

Øvelse: Mandager kl. 18.30-21.30 på Oppsal Skole
E-post: leder@oppsaljanitsjar.no

Følg oss på facebook.com/oppsaljanitsjar
www.oppsaljanitsjar.no

Sinsen Ungdomskorps
Sinsen Ungdomskorps spiller publikumsvennlig og variert musikk og er en gjeng på 70 spilleglade  
musikanter og drillere. Hos oss legger vi størst vekt på å ha en flott hobby med stor trivsel, og sprer 
spille-/drillglede hvor enn vi er, noe som har gir oss mange spennende spilleoppdrag i løpet av året.

I marsj-/utesesongen satser vi på show- og underholdningsmusikk med drilltroppen vår som et ekstra 
flott blikkfang. Vårt marsjrepertoar innehar stor variasjon på låter som  Dancing Queen, Swing the 
Mood, Moves like Jagger,  Dum og deilig og Barry White sin låt You’re my first, my last, my everything. 
Hvert år gjennomføres også konsertprosjekter av stor variasjon. De siste årene har vi hatt prosjekter 
med salsamusikk, 80-tallsmusikk, Earth, Wind and Fire og julekonserter med kjente artister. 

Frank Brodahl har siden høsten 2006 vært musikalsk leder i Sinsen Ungdomskorps. Han har lang 
erfaring som utøvende musiker i både inn- og utland, og er fast ansatt i Det Norske Blåseensemblet. 

Line Mygland har vært drillinstruktør for drill- og flaggtroppen til Sinsen Ungdomskorps i en årrekke.  
Hun har lang og god erfaring som utøvende driller selv og instruktør. 

Vil du være med å drille eller spille med denne gjengen er du hjertelig velkommen. Ta kontakt med oss 
på e-post eller se våre hjemmesider www.sinsen-ungdomskorps.no for mer informasjon om oss.

Øvelse: Tirsdager kl. 18.30-21.30 på Sinsen Skole
E-post: epost@sinsen-ungdomskorps.no

Følg oss på Facebook – Sinsen Ungdomskorps
www.sinsen-ungdomskorps.no

Kampen Janitsjarorkester
Kampen Janitsjarorkester er et meget aktivt orkester med 87 år på baken. Tradisjonen tro er vi bare 
menn – med en felles interesse nemlig å underholde publikum. Det gjør vi rett så ofte både lokalt i Oslo, 
i resten av landet og en gang i blant i utlandet. Overalt blir Kampegutta mottatt med åpne armer, og 
spillegleden smitter over på publikum uansett hvor vi er.

Eckhard Baur har siden våren 2015 vært musikalsk leder i Kampen Janitsjarorkester.  Eckhard er 
jazztrompetist, komponist og orkesterleder, og ansatt som amanuensis ved Institutt for musikk- 
vitenskap/UiO.  

Øvelse: Torsdager kl. 19.00-21.30 på Hellerud Videregående Skole
E-post: post@smlier.no

Følg oss på Facebook – Kampen Janitsjarorkester
www.kjo.no


