
Приєднуйся!
Норвезькі творчі колективи ласкаво запрошують 
активних дітей, молодь та дорослих до участі. 
Тут ви можете дізнатись про колективи та як до 
них приєднатись.



Ласкаво просимо до музичного життя!
Ми раді запросити вас до участі в творчій самодіяльності. В Норвегії 
нараховується близько 10.000 музичних колективів різноманітних рівнів 
виконання та жанрів. Ви можете співати в хорі, грати в духовому оркестрі, 
танцювати або навчитися грати разом з іншими.

Ви завжди знайдете музичний колектив недалеко від вас, який відповідає вашим 
інтересам. Ласкаво просимо! Тут завжди є місце для вас, незважаючи на ваш 
виконавський рівень.

Що таке музичний колектив?
Музичний колектив складається з ентузіастів, які співають або грають разом. 
Наприклад, хор, оркестр, ансамбль баяністів, духовий оркестр тощо. Музичний 
колектив має демократичну структуру, де учасники вирішують разом про 
діяльність та розвиток колективу. Великі колективи, такі як хор, оркестри, як 
правило, очолює професійний диригент.

Переважна більшість музичних колективів є членами Норвезької Музичної Ради 
(NMR) та Асоціації Музичних Студій (MSF) через членство в норвезьких музичних 
організаціях. За цим посиланням ви можете знайти перелік музичних організацій, 
які є членами головних асоціацій www.musikk.no/engasjer-deg



Самоуправління
Діяльність творчих колективів для дітей та молоді організовується батьками та 
базується на добровільній основі, тобто без оплати. Діти отримують відчуття 
досягнення результатів та задоволення робити щось разом. Батьки докладають 
зусиль для організації заходів для своїх та інших дітей – перебування разом з 
дітьми в музичному колективі завжди впливає позитивно з різних сторін. Батьки 
спілкуються як з дітьми, так і з іншими батьками.

У колективах для дорослих діяльність здійснюється оргкомітетом, який обирають 
члени колективу. Музичне керівництво здійснює професійний диригент, який 
отримує зарплату.

Цілями є досягнення виконавської майстерності та отримання задоволення від 
музики.



Вартість участі 
Всі мають зробити свій внесок таким чином, щоб музичний колектив 
зміг запропонувати своїм членам музичний та соціальний розвиток.

Членський внесок  
Витрати на організацію діяльності може бути різна в колективах. 
Багато колективів мають членські внески для тих, хто хоче 
бути членом організації та брати участь в заходах. Внески 
використовуються для організації діяльності колективу.

Залучення коштів
Для покривання витрат колективу батьки та члени колективів 
організовують різноманітні заходи по збору коштів. Це можуть бути 
розпродажі лотереї, солодощів, речей або інші заходи по збору 
коштів.

Інструменти 
Для участі у деяких колективах, як наприклад, оркестр або духовий 
оркестр, виникає необхідність мати свій інструмент. Витрати на 
придбання інструменту покриває музичний колектив. Для хорового 
виконання необхідно лише мати самого себе, тобто голос.

Економічна підтримка 
Для сімей, які не можуть дозволити собі сплачувати членські внески, 
часто є можливість покривати повністю або частково членський 
внесок. Зверніться до керівництва колективу, якщо це актуально для 
вас. Норвезька музична рада може допомогти колективові знайти 
різні види матеріальної підтримки.



Чому варто приєднуватись?  
Це цікаво!
Співати або грати разом з іншими – це цікаво, і це основна причина такої великої 
кількості учасників в творчій самодіяльності.

Набагато легше познайомитись з іншими та розширити свої соціальні зв’язки 
через участь у музичному колективі та спільну діяльність!

Більшість музичних колективів мають щотижневі репетиції, на яких ви можете 
познайомитись з вашими сусідами за приємних обставин. Беручи участь у творчій 
діяльності ви маєте можливість зустрітись з іншими людьми та поспілкуватись.



Навчання та оволодіння навичками
Музика – це універсальна мова, яка не залишить байдужою жодну людину. 
Вчитися грати або співати впливає лише позитивно!

Навчання чомусь новому – важлива частина активного та гарного життя. У 
музичній спільноті ви можете оволодіти одним або кількома інструментами, 
вивчити нові п’єси чи пісні та розвинути свій голос.

Ви розвиваєте індивідуальні здібності, зіграність та спів з іншими. Згодом  
приходить гарне відчуття, що ви досягнули чогось, водночас з тим, що ви постійно 
розвиваєтесь далі.

Для дорослих людей відчуття досягнення виконавчої майстерності є 
найважливішим в участі у музичному колективі. Навчання впродовж усього життя 
є корисним та розвиваючим фактором у житті. 



Безпечно та добре!
Усі музичні колективи прагнуть надати дітям, молоді та дорослим безпечні 
та найкращі умови. Музичне життя активно спрямоване на різноманіття та 
спонукання як у музичному, так і в соціальному плані. 

Усі інструктори, диригенти та керівники мають надати довідку з поліції, яка 
свідчить, що вони можуть працювати з дітьми або з людьми з вадами розвитку.

Це корисно! 
Ви почуватимете себе набагато краще через участь у музичному колективі. Це 
задокументовано за останні роки досліджень, які показують, що участь у музичній 
діяльності позитивно впливає на психічне здоров’я, пам’ять та здатність до 
навчання. Для дітей та молоді музична освіта є корисною для розвитку мови, 
творчості та пізнавальних навичок.



Музичне життя складається з багатьох учасників: активісти, офіційні 
представники, аматори та професійні музиканти, які сприяють 
культурному розвитку в великих та малих муніципалітетах по всій 
країні. Ми працюємо для того, щоб якомога більше людей отримували 
задоволення від музики, а ті, хто виконують музику, отримували розвиток 
професійних здібностей та навичок.

Норвезька музична рада (NMR) є головною організацією в музичному 
житті Норвегії. NMR працює над покращенням умов для творчої 
діяльності, розподілом грантів на музичну діяльність та наданням послуг 
організаціям-членам та музичному середовищу.

Асоціація музичних студій (MSF) є добровільною освітньою організацією 
музичного життя. MSF розподіляє фінансові гранти на систематично 
організоване навчання в організаціях-членах і місцевих музичних 
колективах, а також надає гранти на проекти та заходи в рамках розвитку 
диригентів та інших професійних курсів у музичній сфері.

NMR і MSF мають 43 національні організації-члени в усіх музичних 
жанрах. Переважна більшість – це організації, які складаються з 
аматорських музичних колективів, але також залучаються організатори 
концертів, колективи з професійними музикантами та особливі цільові 
групи.

Своєю діяльністю ми вносимо свій внесок у активність громад, 
залучення до спільної діяльності, музичну освіту, розвиток та збереження 
культурних традицій. 

NMR і MSF мають регіональні відділення по всій країні. Регіональні 
музичні ради надають керівництво та підтримку місцевим музичним 
організаціям та колективам, відповідають на запитання з музичного 
життя та є спільним контактом та органом співпраці в музичній 
життєдіяльності регіону. 

Маєш бажання приєднатися до музичного життя? 
www.musikk.no/blimed


