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          15.12.2017 
 
Til:  
Rektorer ved skoler i Lørenskog som har musikanter i Lørenskog skolekorps  
  
  
Orientering om årets forestilling 2018 og søknader om skolefri 
den 7. og 8. februar  
 

Lørenskog skolekorps er et stort og aktivt skolekorps, med et høyt musikalsk nivå. Korpset 
har en ambisjon om å være et av Norges beste skolekorps. For å klare dette er vi avhengig av 
god rekruttering, samtidig som vi beholder musikantene i korpset gjennom et musikalsk høyt 
nivå og et spennende, aktivt og inkluderende miljø. De yngre enhetene våre spiller en helt 
sentral rolle i dette arbeidet. Vi har for tiden organisert rekrutteringskorpsene i tre korps, 
aspirantkorpset, rekruttkorpset og juniorkorpset.   

Den 7. og 8. februar neste år gjennomfører vi den årlige forestillingen med disse tre enhetene. 
Vi setter opp stykket «Det gyllene hornet» i storsalen på Lørenskog hus. Det blir hele 5 
forestillinger:   

• To gratis forestillinger for skolebarn i kommunen på dagtid den 7. februar. 
• En gratis forestilling for skolebarn i kommunen på dagtid den 8. februar.   
• En forestilling med betalte inngangsbilletter på kvelden den 8. februar.   

I år har vi sett oss nødt til å utvide arrangementet og flytte dette til Lørenskog hus. Dette for å 
møte økende etterspørsel på billetter fra skolene i kommunen (vi har de siste årene kjørt dette 
arrangementet med fulle hus i Kjenn samfunnsal). Vi gleder oss til å få presentere årets 
revykonsert og vise fram våre flinke musikanter i kommunens storstue og har tro på at dette 
blir enda større suksess enn tidligere.   

Foreldre til de barn det gjelder, er oppfordret til å søke om fri fra skolen for musikantene den 
7. og 8. februar for å kunne gjennomføre de planlagte forestillingene. Vi håper dere kan se 
med velvillighet på disse søknadene og innvilge fri for musikantene. Som en orientering har 
jeg angitt hvor mange elever det gjelder for hver skole.  
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Skole  Antall elever  
Benterud Skole  10 
Finstad Skole  7 
Fjellhamar Skole  15 
Kurland Skole  8 
Rasta Skole  20 
Rudolf Steiner Skolen  2 
Åsen Skole  3 
Solheim skole  5 
Luhr skole 7 
   
  
Vi kommer senere til å sende ut en invitasjon til alle skolene i Lørenskog hvor det blir 
anledning til å melde seg på en av forestillingene.  
  
I tilfelle spørsmål treffes undertegnede på 930 59 790.  
  
  
 
 
 
  
Med vennlig hilsen,  
Lørenskog skolekorps  
  
Leif Tore Isaksen  
Nestleder B  
 


