
Praktisk informasjon til musikanter og 
foreldre om jubileumshelgen  
26.-28. oktober 2018 
Kjære musikanter og foreldre. 

Her følger litt informasjon om jubileumshelgen – et forsøk på å samle det ett sted. 

 

Øving: 
• Det blir øving fredag, lørdag og søndag (inkludert generalprøve) for korpset. Det blir ulike 

tider for de forskjellige enheneten – se infoskrivet for uke 42/43 
• Øving fredag blir på Kjenn skole, lørdag og søndag i Lørenskoghallen 
• Gymalen som ligger innenfor selve hallen, blir oppakkingsrom og oppbevaringsrom for 

musikantene. Den blir inndelt i en sone for hver enhet.  
• Viktig at alle musikanter har med seg godt med mat og drikke disse dagene. Det kan bli lange 

dager og litt venting 

Konserten: 
• Den er i Lørenskoghallen søndag kl 18.00. Bregenet varighet 2-3 timer inkludert pause med 

salg av kaffe og kaker (kakebaking blir en del av dugnaden denne helgen) 
• Billetter selges i døra. Voksne 200 kr og barn/honnør 100 kr. Kan også forhåndsbestilles – se 

informasjonsskriv som sendt ut tildligere 
• Det er kontroll på kostymer og kulisser. Om det er noen enkeltmedlemmer som må ta med 

seg noe vil de bli kontaktet direkte 
• Spilleantrekk er svart for alle enheter 

Jubileumsfest: 
• Lørdag kveld kl 18.00 – 20.30 skal musikanter og foreldre feire oss selv med en hyggelig og 

avslappende fest i Lørenskoghallen 
• Vi pynter oss litt, men skal ha en avslappende og uformell stemning. Alle må ha sko som er 

«snille» med det nye gulvet i hallen (ikke stiletthæler) 
• Festen er alkoholfri – men egen drikke medbringes  
• Vi tar med egen mat til så mange som vi selv er på festen – mat som skal settes på et felles 

koldtbord. Korpset holder brød og smør (inkludert glutenfritt) 

Dugnadsinnsats: 
• Heller ikke dette arrangementer gjør seg selv uten litt foreldreinnsats. Komiteer er satt ned 

som jobber raskt og effektivt, men vi trenger litt forsterkninger selve helgen.  
• Det blir satt opp liste hvor alle må regne med å få en liten jobb, der intensjonen er at det ikke 

skal være noen få som må gjøre veldig mye, men at alle gjør en liten innsats slik at dette blir 
en hyggelig helg for oss alle 



• Dugnadsoversikt – se egen pdf. Les oppmøtetid og kommentar på oppgaven godt. 

Parkering: 
• Det er parkeringsplasser ved Lørenskog videregående skole. Noe begrenset kapasitet, så vær 

kreative og kjør sammen, ha med så få biler som mulig. 
• Alternativt er parkering ved luftambulansen 
• Ahus ansatte kan kanskje benytte seg av jobbparkeringen sin og rusle opp bakken 

Dette kommer til å bli en fantastisk markering av vårt 80 års jubileum, så det er bare å glede seg. 
Ante og gjengen har fantastiske planer for hva vi skal oppleve at barna våre får til – tror alt kommer 
til å nå nye høyder, så det er bare å ta med godt med klinex 
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