
Bli med!
Musikklivet ønsker flere aktive barn, unge 
og voksne velkommen. Her kan du lese 
mer om hva du kan bli med på og hvordan 
du blir med!



Velkommen til musikklivet!
Vi ønsker alle velkommen til å delta i det frivillige musikklivet. I Norge er det rundt 
10.000 musikklag over hele landet og i alle kommunene, innen alle nivåer og 
sjangre. Enten du vil synge i kor, spille i korps, danse eller lære å spille sammen 
med andre, finner du alltid et musikklag som passer dine interesser i nærheten av 
deg, og du er hjertelig velkommen. Det er plass til alle uansett ferdighetsnivå.

Hva er et musikklag?
Et musikklag består av personer som møtes for å synge eller spille sammen. 
Eksempler på ulike musikklag er kor, storband, trekkspillklubber, korps mm. 
Et musikklag er demokratisk oppbygd, og medlemmene bestemmer selv over 
aktiviteten. Større grupper som kor, korps, orkestre og ledes vanligvis av en 
dirigent.

De aller fleste musikklag er medlem i Norsk musikkråd og Musikkens 
studieforbund gjennom sine nasjonale organisasjoner. En oversikt over disse 
medlemsorganisasjonene finner du på www.musikk.no/engasjer-deg



Frivillig drevet
Aktivitetene for barm og ungdom er som regel organisert av foreldrene og basert 
på frivillig innsats, det vil si uten å få betalt. Barna opplever mestring og glede 
sammen. Foreldrene gjør en innsats for sine egne og andres barn – å være 
sammen med barna i et amatør-musikklag er positivt på mange forskjellige måter. 
De voksne får også et godt fellesskap både sammen med barna og med de andre 
foreldrene.

Aktivitetene for voksne organiseres av medlemmene, som velger et styre som 
driver selve aktiviteten, mens den musikalske ledelsen gjøres av en faglig lønnet 
dirigent. 

Målet er at alle skal oppleve mestring og musikkglede.



Kostnad for å delta
Alle må bidra for at musikklaget skal gi medlemmene et godt tilbud 
både musikalsk og sosialt. Kostnaden varierer noe ut fra laget og 
sjangeren. 

Deltakeravgift/kontigent
Mange lag har medlemskontingent for dem som vil være medlemmer 
og delta i aktivitetene. Kontingenten brukes til å drifte aktiviteten.

Dugnad og innsats
For å holde kostnadene nede bidrar foreldre og medlemmer med 
frivillig innsats av forskjellig art. Det kan være loddsalg, loppemarked, 
vaffelsteking og andre inntektsbringende aktiviteter.

Instrumenter
For noen aktiviteter, som f.eks. korps og orkester, trenger man 
instrumenter for å delta, dette er normalt kostnader som laget 
dekker. For aktiviteter som korsang trenger du bare deg selv.

Økonomisk støtte
For familier som ikke har råd til å betale kontingenten, finnes det 
ofte mulighet for å få dekket hele eller deler av kontingenten. 
Kontakt ledelsen i musikklaget dersom dette er aktuelt for deg. 
Norsk musikkråd kan veilede laget med å finne fram til eventuelle 
tilskuddsordninger.



Hvorfor skal du bli med?
Det er gøy!
Å synge eller spille musikk sammen med andre er gøy, og det er først og fremst 
det som grunnen til at så mange deltar i det friville musikklivet.

Som medlem i et musikklag kommer du lettere i kontakt med andre mennesker, du 
får flere venner og blir en del av et større sosialt nettverk!

De fleste musikklag har ukentlige øvelser der du får møte og bli kjent med andre 
i ditt lokalsamfunn i hyggelige omgivelser. Mange som deltar i musikkaktiviteter 
gjør det mye på grunn av den sosiale møteplassen de dermed får.



Læring og mestring
Musikk er et universelt språk som berører alle. Å lære å spille og synge er positivt! 
Å lære seg noe nytt er en viktig del av et aktivt og godt liv. I det musikalske 
fellesskapet kan du lære ett eller flere instrumenter, lære nye stykker eller sanger 
og utvikle din egen sangstemme. 

Du lærer individuelle ferdigheter, og samspill og sang sammen med andre. Etter 
hvert kommer den gode følelsen av å mestre, samtidig som du hele tiden utvikler 
deg videre. 

Også for voksne er mestringsgleden noe av det viktigste ved å være med i 
musikklaget. Lære hele livet, livslang læring er både sunt og utviklende. 



Trygt og godt!
Alle musikklag forplikter seg til å gi barn, ungdom og voksne et trygt og godt 
tilbud. Musikklivet jobber aktivt for et mangfoldig og inkluderende miljø både 
musikalsk og sosialt. Vi krever politiattest fra alle instruktører, dirigenter og ledere 
som har et tillits- eller ansvarsforhold overfor personer under 18 år eller personer 
med utviklingshemning. 

Det er sunt!
Du får bedre helde gjennom å drive organisert musikkaktivitet. Dette har de siste 
årene blitt bedre og bedre dokumentert. Det finnes mange studier som viser at 
deltakelse i musikkaktiviteter har en positiv effekt på blant annet psykisk helse, 
hukommelse og læringsevne. For barn og unge er musikkopplæring gunstig for 
utvikling av blant annet språk, kreativitet og kognitive ferdigheter. 



Musikklivet består av mange aktører: Frivillige, offentlige, amatører og profesjo-
nelle bidrar til opplevelser i store og små lokalsamfunn over hele landet. Vi jobber 
for at flere skal få oppleve musikk og at de som utøver og fremfører musikk skal få 
muligheten til å utvikle seg.

Norsk musikkråd (NMR) er paraply- og interesseorganisasjonen for 
musikklivet i Norge. NMR jobber med å bedre rammebetingelser for det frivillige 
musikklivet, fordele tilskudd til musikkaktiviteter samt å gi service og tjenester til 
medlemsorganisasjonene og musikklivet.

Musikkens studieforbund (MSF) er det frivillige musikklivets 
opplæringsorganisasjon og studieforbund. MSF fordeler økonomiske tilskudd 
til organisert opplæring i medlemsorganisasjonene og de lokale musikklagene, 
og gir tilskudd til prosjekter og aktiviteter innen dirigentutvikling og annen 
musikkfaglige opplæring.

NMR og MSF har 43 landsomfattende medlemsorganisasjoner innen alle 
musikksjangre. De aller fleste er organisasjoner for frivillige amatørmusikklag, 
men også konsertarrangører, grupper med profesjonelle musikere og for spesielle 
målgrupper er med.

Gjennom vår virksomhet bidrar vi til levende lokalsamfunn, inkluderende 
fellesskap, musikkopplæring, utvikling og ivaretakelse av kulturtradisjoner.

NMR og MSF har fylkesavdelinger og kontorer i alle landets fylker. 
Fylkesmusikkrådene gir veiledning og støtte til musikkorganisasjoner og lokale 
musikklag i eget område, svarer på spørsmål fra musikklivet og er et felles 
kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet i regionen.

Ønsker du å bli med i musikklivet? 
www.musikk.no/blimed


