Infoskriv, JK

Uke 2-3, 2019

OBS: Lydfiler til musikken finnes i denne Dropbox-mappen:
https://www.dropbox.com/sh/9v7nj9w027eeiso/AABn2yZvaVWthByDD8YC998Ga?dl=0

Last ned, og inn på telefoner eller andre avspillingsenheter, så musikanten kan
lytte til musikken og gjerne øve sammen med den. Det gjør innøvingen svært
mye enklere J
Vi har kun få øvelser før forestillinger, så alle må øve godt de neste ukene, og ta med
noter til spillelærer.
Hilsen Marianne
Ved fravær, gi beskjed til Marianne.
Tlf: 95140975, eller e-post: JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no
VIKTIG:
Anne Wuttudal er ny informasjonssjef i styret og jobber med å forenkle
informasjonsflyten. Styret jobber hardt med at all info 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” med datoer fremover, som er lurt å sjekke en
gang i ny og ne.
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Viktige datoer for JK. Vinter/vår 2019:
Uke Måned

Dato

Aktivitet

Info

2

8.

Første øvelse i 2019

4

26.

4

27.

Seminar i forbindelse
med «Junibakken».
Seminar i forbindelse
med «Junibakken».
Forestillingsuke
VINTERFERIE
Mulig ekstraøvelse før
DM
Distriktsmesterskap for
skolekorps /Dugnad for
foreldre
Påskekonsert
Marsjseminar for hele
Lørenskog skolekorps
Rekrutteringsturné

Vanlig tid.
Noter til «Junibakken» deles ut.
Kjenn 10-16 med innleide
instruktører (viktig at alle møter!)
Følg med i kalenderen

6
8
12

JANUAR

FEBRUAR
MARS

12

4.-7
22.
23.-24.

15
17

APRIL

9.
26.-28.

21

MAI

22.-23.

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

DETTE GJELDER PÅ JK-ØVELSENE:
1. Øvelsen starter presis kl.18.00 (eller annen oppsatt tid).
Det betyr: instrumentet skal være pakket opp og klargjort,
notestativ og noter satt opp.
2. Slagverk kommer i god tid, for rigging før øvelsen.
3. Øvelsesrommet og stoler blir klargjort av korpsvaktene.
Når rommet er klart setter du notestativ og noter på plass. Om du
har ekstra tid kan du bruke den til å varme opp på instrumentet,
utenfor øvingsrommet. Kl.17.55 gjør du deg klar på plassen din,
med instrumentet ditt.
4. Ha med egen blyant og noter, samt eget notestativ.
5. Hymneheftet skal alltid være med. Du har ditt eget hefte, med
påskrevet navn. Ta godt vare på det, for det skal du ha også i HK,
og helt til du blir så gammel at du må slutte i skolekorpset! :-)
6. Noter deles ut på øvelsen, og har som regel påskrevet navn. Du
må ha perm til notene, og ta godt vare på dem. Noter kan også
deles ut via Dropbox. Da gis det beskjed i infoskriv.
7. Mobiltelefonen skal ligge i sekken/bagen før og under øvelsen.
8. Det er stille og konsentrert på øvelsene.
ØVETIPS:
• Ta med korpsnotene til lærer
• Øv med lydfil/innspilling, om det er tilgjengelig
• Øv med en i korpset, helst som har din stemme
• Spill en og en del om gangen. Trenger ikke lære alt på en gang.

