
	

AK Infoskriv uke 1, 2019. 
Hei og godt nytt år! 
 
Håper alle har ladet opp med nye krefter i julen til kommende halvår med Lørenskog 
skolekorps og SVF, - Superaspirantkorpset Von Frakk. Marianne Larsen hilser dere 
alle lykke til og er nok litt trist for at hun ikke skal være med. Men hun kommer nok 
på besøk i løpet av permisjonstiden. Nicklas og jeg gleder oss masse til alt moro vi 
skal gjøre!  
 
Vi fyrer løs med spilling og forberedelser til forestillingene med RK & JK som går i 
Storstua, Lørenskog hus i uke 6. I år heter forestillingen ”Junibakken, ” som er en 
reise i Astrid Lindgrens verden. Etter god tradisjon er det RK som er skuespillerne, 
JK er bandet, mens AK er statistene. 
 
VIKTIG: 
Anne Wuttudal er ny informasjonssjef i styret og jobber med å forenkle 
informasjonsflyten. Styret jobber hardt med at all informasjon skal være lett 
tilgjengelig i kalenderen på skolekorpsets sin hjemmeside.  
https://lorenskog-skolekorps.no 
 
Håper at dette kan underlette letingen etter tider og datoer. Hvordan vi løser det til 
slutt blir det informert om på årsmøtet senere i år. 
 
Spesifikk informasjon vil komme fortløpende ettersom tider og bookinger kommer 
på plass.  
 
Lager derfor en ”kjøleskapsoversikt” på datoer frem til påske som er lurt å sjekke en 
gang i ny og ne.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Huskeliste og viktige datoer for AK Vinter 2019.  

Dette er fast hver tirsdag: 
Alle skal stå klare på rad med instrument (uten notestativ) utenfor samlingsalen kl. 
16:59 
Hentekonsert (om ikke noe annet er sagt) kl. 17:45 
 
Alle spørsmål være seg musikalske, relatert til øvelsene, eller forestillingen kan 
sendes som vanlig til AKdirigent@lorenskog-skolekorps.no  
Fravær kan sendes på melding til Nicklas Öhgren på mobil 41297827.  
Merk deg følgende datoer frem til påske 2019. 
MND	 UKE	 DATO	 AKTIVITET	 INFO	
JANUAR	 2	 8	 Første	øvelse	i	2019	 Vanlig	tid	

4	 25	 Seminar	i	forbindelse	med	
”Junibakken”	

17:00	–	19:00	
Kjenn	

4	 27	 Seminar	i	forbindelse	med	
”Junibakken”	

Følg	med	i	
kalenderen	

FEBRUAR	 6	 4	-	7	 Forestillingsuke	 Følg	med	i	
kalenderen	

8	 -	 VINTERFERIE	 Fri	
MARS	 12	 23	eller	24	

(AK	spiller	en	av	
dagene)	

	

Distriktsmesterskap	i	
skolekorps/Dugnad	for	
foreldre	

Følg	med	i	
kalenderen.	Venter	
på	dag	og	tid	fra	
arrangør.	

APRIL	 15	 9	 Øvelse	+Påskekonsert		 17:00	–	19:30	



	


