
 NILS H WICHMANN 
nils.wichmann@modum.kommune.no 

90777226 

FAGPLAN FOR KORNETT/TROMPET 

MODUM KULTURSKOLE 
”Kulturskole for alle” 

 Organisering av undervisningen 
Ukentlig undervisning 38 uker i året. Enten individuell eller gruppeundervisning. 

Generelt 
Nær kontakt mellom lærer og foresatte – og i de fleste tilfeller korps/ensembler – er viktig 
for å oppnå gode ønskede resultater. 

Målgruppe/alder/inndeling  
I denne fagplanen er undervisningen delt i 3 nivåer: 
Nybegynnernivå, mellomnivå og viderekomment nivå. 

Historikk og bruksområde  
Kornett og trompet er begge messingblåseinstrumenter som bl. a brukes mye i korps. 
Instrumentene ligner på hverandre, men er litt forskjellige i både klang og utseende. 
Kornetten har en mykere og rikere klang på grunn av at rørene er mer kjegleformede, mens 
trompeten er kraftigere og mektigere i klangen. For å få lyd i disse instrumentene blåser en i 
et munnstykke. Ulike toner formes ved stramming av leppene, blåse luft og ved ulike 
kombinasjoner av de 3 ventilene. Kornetten brukes i brassband, ulike messingensembler, og 
som soloinstrument. Trompeten har samme bruksområder som kornetten, men brukes også 
i symfoniorkester, storband og er et allsidig soloinstrument som benyttes i alle mulige genre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vedlikehold av trompet/kornett: 
 
Viktig at ventiler blir smurt minimum hver uke eller ved behov (fast olje). Bøyler trenger også 
vedlikehold hver 2 mnd (hvit vaselin). Blir ikke instrumentet brukt over en lengre periode 
skyves bøyler helt inn. 
 
Søtsaker bør ikke inntas før man skal spille. Sukker gjør at instrumentet ruster innvendig. 
 
Oppbevaring av instrumentet: 

1. Instrumentet skal alltid ligge i kofferten når det ikke brukes. Dette for å unngå 
unødvendige skader. 

2. Ikke legg noe i kofferten som kan trykke på instrumentet. 
3. Instrumentet bør ikke oppbevares ute ved minus grader. Ventiler og annet kan fryse i 

stykker. 
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1. Nybegynnernivå: (forventet innhold i undervisningen) 

Teori 

Innhold  Beskrivelse 

Kunnskap om 
instrumentet 

Hvordan å behandle instrumentet. Sette sammen, smøre osv 

Teknikk Grunnleggende spilleteknikk: 

 Lære god munnstilling 

 Lære å puste inn gjennom munnen 

 Lære å holde instrumentet på en god og avslappende måte 

 Lære hvordan tonen kan stige og synke 

 Lære ansats (dvs hvordan starte tonen («tu/ta») 

 Lære enkelt vedlikehold av instrumentet, og kunne tømme det 
for kondens 

Notelære  Kunne spille tonene i C-dur skala 

 Spille melodier med Bb, Eb og F# 

 Kjenne til noteverdiene helnote, halvnote, firedelsnote, 
åttendelsnote og tilsvarende for pauser. 

Gehør/improvisasjon  Herme enkle forspilte rytmer, på instrument eller 
munnstykket 

 Kunne spille enkle melodier utenat 

 Leke på instrumentet (lage forskjellige lyder) 

Dynamikk og uttrykk Lære enkle dynamiske tegn som piano, forte, crescendo, diminuendo, 
ritardando, legato og staccato 

Samspill/konserter  Spille enkelt stykke sammen med pianist 

 Spille enkle to-stemte melodier 

 Spille melodier sammen med CD-komp. 

Praksis 

Innhold Beskrivelse 

Forberedelse Øve minst annenhver dag hjemme ca 7 min. Øvelse gjør mester 
Husk spillebok og instrument på timene 

Eksempler på notebøker  Midt i blinken bok 1-2 

 Espen Rækstad`s trompet skole 1-2. 

Konserter Få tilbud om å spille på huskonserter og andre arrangementer. Alene 
og i samspill med andre.  
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2. Mellomnivå: (forventet innhold i undervisningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori 

Innhold Beskrivelse 

Teknikk  Fortsatt å jobbe med pusteteknikk 

 Lære om artikulasjon (sterke, svake, myke, harde toner) 

 Beherske flexi øvelser (naturtoneøvelser) 

 Spille melodier med omfang over en oktav 

Gehør/improvisasjon  Herme forspilte rytmer og melodier med få sprang 

 Forskjell på dur og moll 

 Spille enkle melodier uten noter 

 Spille og skrive enkle melodier på noter 

Noter og rytmer  Lære videre om noteverdier og pauser 

 Vite hva #, b og oppløsningstegn betyr 

 Skalaer: C-dur, F-dur, Bb-dur, G-dur, D-dur og  A-dur 

 Kunne ulike taktarter (2/4, ¾, 4/4, 6/8 osv). 

 Kunne notenavn fra lille f til f2 

Samspill/konserter  Spille egen duettstemme 

 Delta i større ensembler, for eksempel skolekorpset 

 Få tilbud om å spille alene eller sammen med andre på konsert 

 

Praksis 

Innhold Beskrivelse 

Forberedelse  Elevene oppfordres til å øve hver dag ca 10 min.  

 Husk instrument og spillebok til timen 

Konserter  Spille på huskonserter og andre arrangementer. Alene og i 
samspill med andre. 

Eksempler på notebøker  Midt I blinken bok 2,3 

 Espen Rækstad trompet skole 2, 3 

 Enkle stykker med akkompagnement 

 Cd bøker (Disney, Jazz) 
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3. Viderekomment nivå: (forventet innhold i undervisningen) 

 

Kjente trompetister 

 Ole Edvard Antonsen 

 Nils Peter Molvær (Jazz) 

 Håkan Hardenberger 

 Maurice André 

 Miles Davis (Jazz) 

 Phil Smith 

Teori 

Innhold Beskrivelse 

Teknikk  Øke tekniske ferdigheter på instrumentet (fingerteknikk, 
register) 

 Spille kromatisk skala over en oktav 

 Kunne spille skalaer i dur og moll med inntil fire fortegn, samt 
blues-skala i C 

 Spille både enkel og dobbeltunge 

 Kunne lese kompliserte notebilder med for eksempel 
synkoper, 16-deler og trioler 

 Fremføre lengre stykker 

 Transponere noter i C 

 Jobbe med musikalitet/fraser 

Gehør og improvisasjon  Kunne spille enkle melodier på gehør 

 Begynne å få et forhold til «intonasjon» gjennom samspill med 
pianist 

 Improvisere over blues-skala 

Noter/rytmer  Kjenne begreper som ters, kvart, kvint og oktav 

 Musikalske uttrykk som: rubato, cantabile, marcato osv. 

Praksis 

Innhold Beskrivelse 

Forberedelse Øve ca 30 min hver dag. Lange toner, fleksibilitets øvelser, skalaer og 
etyder. 

Samspill/konserter  Spille i små og store ensembler 

 Spille solostykker med akkompagnement eks pianist 

 Alle får tilbud om å spille alene eller sammen med andre på 
konsert 

 Tilbud om å delta i musikk-konkurranser 

Eksempler på lærebøker  Arban – complete method 

 H. Clarke 

 Stamp 

 Max Schlossberg 

 Concone 

 Diverse solostykker 


