
 
Infoskriv, JK  
Uke 1-2, nr.15 
 
 
Godt nytt år!  
 
Første øvelse: tirsdag 8.januar kl.18.00-20.00, på Kjenn.  
 
Nye noter, som skal brukes på forestillingen, deles ut.  
 
Alle noter finnes snart i denne Dropbox-mappen: 
https://www.dropbox.com/sh/9v7nj9w027eeiso/AABn2yZvaVWthByDD8YC998Ga?dl=0 
 
Det kan komme beskjed om å printe ut noter selv, men i 
utgangspunktet deles alt ut på øvelsene.  
OBS: Lydfiler finnes i Dropbox-mappen. Last ned, og inn på telefoner 
eller andre enheter, så musikanten kan lytte til og gjerne øve sammen 
med musikken, 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.  
 
Husk: 
Hold av helgen 25.-27.januar. Da har vi seminar før Junibakken-
forestillinger i februar. Viktig at alle er med på seminaret! J  
 

Minner også om:  
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. K.17.55 gjør du deg klar på 
plassen din, med instrumentet ditt. Du har fått tildelt en fast 
plass. Forsøk å huske den.  

4. Ha med egen blyant og noter, samt eget notestativ. 



5. Hymneheftet skal alltid være med. Hver musikant har sitt 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 
musikantens navn. Alle må ha perm til notene, og ta godt vare 
på dem. Noter kan også deles ut via Dropbox. Da gis det beskjed 
i infoskriv, og de printes ut hjemme. Gi Marianne beskjed i god 
tid før øvelsen hvis dere ikke får printet.  

7. Mobiltelefonen må ligge i sekken/bagen før og under øvelsen.  
8. Det er stille og konsentrert på øvelsene. 
9. Alle hjelper til å rydde stoler etter øvelsen. 

 
ØVETIPS: 

• Ta med korpsnotene til lærer 
• Øv med 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. 

 
 
Hilsen Marianne (Elnes) 
 
HUSK: Ved fravær, gi beskjed til Marianne.  
Tlf: 95140975, eller e-post: JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no  
 
 
 


