HK 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. Denne siden av året har en helt annen struktur enn
høsten 2018.
Vinter/Vår er todelt.
• Konkurranse: DM&NM
o DM 24. Mars – Lørenskog hus
o NM 22. Juni - Larvik
• Marsjprogram/Showprogram:
o 1 & 17. Mai
o Konfirmasjonsspillinger, - se kalender
o 21 – 26. Juni – Sommertur
Oppstart i januar er ganske myk, men alle har et ansvar for at de lærer seg
tingene sine sammen med læreren, eller medmusikanter i løpet av
vinteren. Vi beholder Åpningsshowet vårt fra Jubileumskonserten og
Underholdningskampen. Det er vårt kremprogram som vi vil bruke i
passende anledninger.
Aktivitetsnivået er ikke like høyt som i høst, men det krever en del
selvdisiplin. Ta kontakt om du synes det er utfordrende. Hold kontakt
innad i instrumentgruppene også. Ta vare på hverandre!
DM & NM- stykket er bestemt etter at de eldste prøvde masse noter før jul:
Finalen på Dvorak 9. Symfoni.
Det blir mektig.
Jeg tilpasser notene i løpet av januar.
Alle får utdelt noter på seminaret vårt 19. Januar.
Sjekk ut ulike innspillinger på både youtube og Spotify.
https://open.spotify.com/track/6H8Ev0KOaLpHezo1JqDWO0?si=pVEhjpw
VRM6lcgBQ110CPw
https://www.youtube.com/watch?v=vHqtJH2f1Yk

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 HK Vinter 2019.
Vanlige tirsdager:
Oppmøte fra 18:00
Sitte spilleklare: 18:30
Hentekonsert fra ca. 20:50
NB! Første vanlige øvelse er 22. Januar.

Merk deg følgende viktige datoer vinter & vår 2019.
MND
JANUAR

UKE

DATO

AKTIVITET

INFO

18:30 – 21:00 (max)
SLAGVERKSDUGNAD
19:00 – 20:00 Musikantstyremøte
Marsjrepertoar:
Utdeling og ny stemmefordeling
Seminar med overnatting,
Kjenn ungdomsskole

Øvrige blåsere har fri

Ordinær tid med
hentekonsert.
Følg med i kalenderen
for tider
Følg med i kalenderen
for tider
Følg med i kalenderen
for tider
Følg med i kalenderen.
Venter på dag og tid
fra arrangør.

2

8

3

15

3

19 - 20

4

22

FEBRUAR

8

15– 19

FØRSTE TUTTIØVELSE:
Viktig at alle kommer.
VINTERFERIESEMINAR HURDAL

MARS

10

8 – 10

DM- seminar

12

22
23 - 24
(HK spiller
søndag)

APRIL

15

9

17

26 – 28

Ekstraøvelse med hentekonsert i
Storstua med gjestekorps
Distriktsmesterskap i skolekorps/
Dugnad for foreldre
Øvelse + Påskekonsert
Marsjseminar for hele LSK

Spilleklare:
18:00 – 20:00
Følg med i kalenderen
for tider

Følg med i kalenderen
for tider
Følg med i kalenderen
for tider

Ekstra infomail til Ledere, Kl, Note, Matrial, Anne W.
4. Januar, fra Yahoo.
Hei Anne, Anne Lise og Vebjørn.
Godt nyttår her også! Tok med Anne LIse om det er hun som er KLansvarlig i HK? - stemmer det, samt
Torill som er noteansvarlig.
Hvordan ligger det an med forberedelser og informasjon rundt HK seminar 19 .20. januar?
Har vi brannvakt, KLere og alt på plass?
Musikkantstyret og jeg skal ha møte neste tirsdag om det sosiale opplegget.
De vil også spille litt i grupper for å samle det sosiale samholdet enda mer.
Ellers handler seminaret om DM/NM. Torill, - ang noter til DM, - jeg sender deg pdf når alt er på plass i
uke 3.
Jeg har valgt en myk oppstart, da mange av videregående-elevene er med på skolerevyer. Musikantene
er spredd over fire forskjellige revyer frem til 20. januar...
Her har dere en detaljert oversikt.
8. januar
Slagverksdugnad 18:30 - 21:00
HK slagverk + alle korpsledere og matrialforvaltere.
Rydding og organisering, merking og laminering av plakater til slagverksburet som Niklas og Ingrid satte
opp før jul.
Musikantstyretmøte fra 19-20 - planlegging av seminar samt stemmefordeling på marsjene.
15. januar
TUTTI fra NB!
18:00 -20:00
Utdeling av marsjer til alle nye, - evt noen rokeringer på stemmer for de gamle musikantene.
KL- må være beredd med printer og nettbrett.
19 - 20. januar
Overnattingsseminar på Kjenn ungdomskole.
Jeg hadde et møte med Eva på bookingen ang. diverse datoer denne vinteren.
Jeg booket oss inn på rigging på lørdag. Om slagverkere og KL- vet det denne dagen, så har vi vårt på
det rene om Kurdisk foreningen er der tidligere enn de selv har booket.
Hun og jeg ble enig om dette i forhold til bruk av Samfunnsalen:
Helg 19 – 20. Januar

Lørdag 19. jan Kl. 09:00 – 12:00
Samfunnsal for rigging over til Kjenn Ungdomskole
Samfunnsal er booket til Kurdistans demorkatisk parti fest fra 13:00 – 01:00,
Lørdag 19. Januar.
(Kurd. Tørker over og kaster søppel, - IKKE VASKET)
19. Januar – Ungdomskolen
20. Januar – Samfunnsalen hele dagen
22. januar.
Første Tuttiøvelse med ordinære oppmøtetider.
Altså:

Oppmøte 18:00
Sitte spilleklare 18:30
Hentekonsert ca. 20:50- 21:00
Dette er hovedplanen fremover. Men infoskriv kommer når kabalen alle enheter i mellom pluss møtetider
med Musikantstyret er på plass.
Mange ballonger i luften, men gleder meg til resultatet i Mai og Juni!
mvh
Ante,

Til Musikantstyret 4. Januar:
(Messenger chat)
U ANSETT HVEM SOM KAN: Neste tirsdag, 8. januar: Musikantstyremøte kl. 19-20. Agenda:
Hvordan gjør vi overnattingsseminaret 19 -20. januar? Hvem tar ansvar for hva? Vi snakket om på
møtet 18/11 at vi skulle inkludere hverandre mer og at vi starter gruppevis. Spille sammen osv. Vi får
planlegge godt. Så må vi avtale når dere kommer innom meg for samtale om
stemmefordeling/tilpassing av stemmer osv. BÅDE for DM/NM og stemmefordeling på marsjene. 15.
januar går vi gjennom alle marsjene. 19-20. januar seminar 22. januar aller første TUTTI-øvelse. Da
håper jeg vi er alle! SEES!

Til slagverkerne, Oskar og Espen 4. Januar.
Godt nyttår alle sammen! @Espen Gulbrandsen & @Oskar Abel Valand Halvorsen: Les videre dere også.
Håper dere har fått slappet av nok til å kjøre på igjen på et veldig gøy men annerledes halvår.
Før jul satte Niklas (Faren til Hennie i JK) og Ingrid Jansson opp buret!!
Så da gjenstår organisering for oss.
Dvs. SLAGVERKSDUGNAD neste tirsdag.
ESPEN & OSKAR, kan dere være med?
8. januar
Slagverksdugnad 18:30 - 21:00
HK slagverk + alle korpsledere og matrialforvaltere.
Rydding og organisering, merking og laminering av plakater til slagverksburet som Niklas og Ingrid satte opp
før jul.
Tirsdag 15. januar
Da spiller vi marsjer.
Dvs at dere trenger ikke å sette opp fullt utstyr. Kun marsjrepertoar fra 18-20.
Når infoskriv kommer, - ser dere at det er satt opp korpsseminar 19 -20. januar. Det kræsjer med
Slagverkbonansa. Dessverre!
Men vi klarte ikke å komme utenom.
Viktig:

Alle slagverkere, - dere har "fri" fra skolekorpset og drar på SLAGVERKSBONANSA!

Ang. noter på Dvorak, kommer det til dere 22. januar. Vi skal jobbe sammen på Vinterferieseminaret. Da får vi
ordentlig oversikt.

Yebo! Det er det jeg kommer på nå.
Si ifra om det er noe dere lurer på.
Sees på tirsdag kl. 18:30.
mvh
Ante

Til Vibeke og Fredrik Dahl Bråten. 4. Januar
Godt nyttår, Vibeke!
Håper dere i storfamilien har hatt en fin jul.
Bare til informasjon:
Sendte denne på messenger:

Yebolujah!
Godt nyttår, Fredrik.
Håper du har hatt en bra jul!
Hvordan går det med revyen?
Kan ikke du slå på tråden når revyen er ferdig, så kan vi ta en cola/kaffe utenom en tirsdag og snakke litt om
hva du tenker og vil fremover?
Mye lettere en annen dag en tirsdag. Hyggeligere på kafe enn på Kjenn.
Yebo så lenge.
mvh Ante
Så da ligger ballen på ham. Jeg tar kontakt med ham etter revytiden om jeg ikke skulle høre noe;)
Stemmer det at Erin også er med i revyen?
Vi tar det rolig i januar. Så mange som ikke er tilstedet.
mvh

Mail ang seminar i Mars: 4. Januar
DM-SEMINAR I MARS.

Hvordan ligger an for seminaret i mars?
Vebjørn, har du booket Kjenn ungdomskole?
Sammen med Eva på booking ble jeg enig om dette.

Fredag 8. mars
Jeg har booket fra 12:00 dagen, slik at jeg kan forberede meg.
Vi setter opp i Glasshuset. Men har Kjenn til rådighet.
Lørdag 9. mars
Vi er BARE på Ungdomskole på skolen (Samfunnsal privatfest)

(De Tørker over og kaster søppel, - IKKE VASKET)
Søndag 10. mars
Vi har Samfunnsalen Hele søndag

