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Asker Musikkorps

Musikk fra undergrunnen
Når medlemmene i Asker Musikkorps tar til instrumentene
skapes det magi, både over og under bakken.
TEKST: AINA SKOLAND FOTO: @VIBEKEGLOSLI

A

sker Musikkorps er en sprek
84-åring, og i år har de blitt plukket
ut av Gjensidigestiftelsen og Norges
Musikkorpsforbund til å være med på
prosjektet Korps på friluftstur. I den forbindelse vil de skape klang fra jordens
indre.
- I forbindelse med Askerdagene vil vi
holde en litt spesiell konsert den 24.september, forteller korpsets leder Frode
Wold.
- Alle våre drøyt 50 medlemmer i alderen
15-70 vil stille til konsert med finstemte
instrumenter PÅ pyramiden på Bakerløkka, så da spørs det om ikke dirigenten
må trekke i gummistøvler, smiler han.
JORDENS INDRE
Det mest spesielle vil likevel skje i forkant
av konserten. Hvis du hører riktig godt
etter denne dagen, virkelig lytter, kan du
nemlig høre magiske toner fra jordens
indre. Nærmere bestemt fra kulverten
under Asker sentrum.
- Kommunen arrangerer kulvertvandring
denne dagen, og i den forbindelse kommer en liten gruppe av våre medlemmer, hovedsakelig blåsere, til å ta plass
et sted under biler og folk i Strøket og
stemme i med mektig musikk. Det kommer til å bli trangt, og vi må nok være
litt kreative for å få musikanter og instru-
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menter ned gjennom kummen, men det
kommer til å bli en veldig spesiell opplevelse både for spillende og lyttende.

For Frode Wold har korps vært
viktig hele livet. Han har ledet Asker
Musikkorps siden 2007

Asker Musikkorps

En ganske alminnelig kulvert skal bli til en ganske ualminnelig konsertscene

ERFAREN MUSIKANT
Selv tviler Frode på at han får muligheten
til å spille i den trange gangen, for hans
instrument er en stor tuba. Det har han
spilt siden han var for liten til å bære tubaen på øving, og hadde derfor et instrument hjemme, og et på skolen. Siden ble
korps hans hobby, og i høst runder han
40 år som medlem i voksenkorps, og
dessuten 9 år som leder for Asker Musikkorps.
- Jeg begynte i skolekorps fordi jeg hadde venner som gjorde det. Mine foreldre
spilte ikke i korps, men vi ser ofte i dag
at nettopp foreldre med erfaring og gode
minner fra egen korpstid, stiller opp og
er flinke til å holde dagens skolekorps i
gang.
Asker Musikkorps er med å sette sitt preg på Asker, både 17. mai og andre dager
AKTIVT KORPS
Nå for tiden ser korpsene en oppsving
i interessen, men Asker Musikkorps har
likevel plass til flere medlemmer.
- De må riktignok være habile musikanter, men vi er ikke så avanserte som
mange tror, så jeg håper ikke folk lar seg
skremme, fortsetter korpslederen som
spesielt ønsker seg en oboist.
- Vi håper å være med på å få folk til å
spille lenger i korps ved å gi dem litt utfordringer i form av et spennende repertoar, og ikke minst et godt miljø.
Korpset deltar på NM i Trondheim hvert

år, og hvert 5.år drar de på en større tur.
Neste år skal de til Wien, og blant annet
holde en konsert i magiske omgivelser
på slottstrappen til grandiose Schönbrunn.
- Ja, vi er kjent for å gjennomføre i stil,
smiler Frode lurt.
Om du ikke skulle få med deg trolske
toner fra kulverten, eller royale fanfarer
fra Schönbrunn, har du fortsatt mulighet
til å få med deg Asker Musikkorps i fri
utfoldelse. Askerdagene, konsert med
Asker Dans og Ballett i Kulturhuset i ok-

tober, og førjulskonsert i Østenstad kirke
i november, er bare noe av det som står
på programmet for dette travle korpset
utover høsten. Dessuten står de bak
den tradisjonelle nyttårskonserten i januar hvert år, der de får med seg alle
skolekorpsene i kommunen til en felles
konsert i Teatersalen med opp mot 200
glade musikanter på scenen.
- Dette er et arrangement som vi hvert
år ser at er bra for korpsmiljøet, og som
forhåpentligvis kan inspirere noen til å
stå lenger i korpsets tjeneste, til glede for
både seg selv og andre.
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