


Velkommen til foreldremøte
Korpspirater - Felles show for AK, RK og JK

I Samfunnsalen på Kjenn skole

15. og 16. februar 2017

Agenda
1. Informasjon om korpspirater

2. Grupper

3. Viktige datoer

4. Fri fra skolen



Korpspirater 15. og 16. februar

• Informasjon om selve showet

• Dirigent for AK og RK - Marianne Larsen



Korpspirater 15. og 16. februar
Vi må ha hjelp fra dere til å gjennomføre arrangementet. Dette er morsomt og 
sosialt og vi hjelper barna våre med å få vise seg fram

Det viser seg at de som først har vært med en gang gjerne vil være med flere år

• Scenearbeidere
• Hjelper til på scenen, sørge for at kulisser og barn kommer der de skal under showet

• Må delta på Generalprøven, i tillegg til forestillingene: 14. (kveld), 15. og 16. (dag + kveld)

• Kulisser
• Lager kulisser til arrangementet

• Hoveddelen av arbeidene foregår i seminarhelgen 4.-5. februar

• Kostymer
• Syr kostymer til de som skal ha roller (AK og RK)

• Egne arbeidskvelder i kostymegruppa, store deler av arbeide foregår i seminarhelgen 4.-5. 
februar

• Korpsledere
• Som vanlig må vi ha korpsledere til å passe på barna

• Gjelder seminarhelgen, generalprøve og selve showet



Korpspirater 15. og 16. februar
Viktige datoer og klokkeslett

• Seminar 4. og 5. februar, begge dager 10-16 på Kjenn (mulig tidspunktene 
endres for de enkelte gruppene, nærmere info kommer senere)

• Øvelse tirsdag 7. februar, alle møter 17-20 på Kjenn

• Generalprøve tirsdag 14. februar, alle møter 17-20 på Kjenn

• Konsert 15. og 16. februar, begge dagene kl 10 og 12 (oppmøte kl 0800), samt kl
18 (oppmøte kl 17) på Kjenn

Alle øvelsene etter jul benyttes til øving. Det er mye som skal øves inn og vi er 
mange skuespillere/musikanter. Det er derfor veldig viktig at alle stiller på 
øvelsene, Seminar og Generalprøven.



Korpspirater 15. og 16. februar
Dere må søke fri fra skolen for musikantene den 15. og 16. februar.

• Ved søknad om permisjon for to dager eller mer må kommunens søknadsskjema 
benyttes. Søknad om permisjon bør være skolen i hende minst 3 uker før 
permisjonsperioden.

• Søknaden blir behandlet i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av 
søknad om elevpermisjon

• https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK022/Sknad_om_permisjon_f
ra_opplring

Lørenskog skolekorps vil sende ut generell info til skolene og kommer videre også 
til å sende dere en eksempeltekst som kan benyttes i selve søknaden

https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK022/Sknad_om_permisjon_fra_opplring


Spørsmål?

Ta gjerne direkte kontakt:

• Leif Tore Isaksen (Nestleder B)
Tlf 930 59 790, lti@getmail.no

• Marianne Larsen (Dirigent)
Tlf 928 59 050, 
mariannelarsen@hotmail.com

• Korpsledere på øvelsen

• Kontaktinfo på hjemmesiden
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