
RK Infoskriv uke 1, 2019. 
Hei og godt nytt år!


Først vil jeg bare si at det er jo jeg (Nicklas) som har fått den store æren av å vikar 
for Marianne Larsen dette halvåret og jeg gleder meg masse!


Da er vi snart igang med korpset igjen og det braker jo løs med forestilling med en 
gang. Det vil bli en liten kabal som skal gå opp frem til forestillingen men all 
informasjon kommer til å sendes ut i så god tid som mulig, slik at alle får med seg alt 
av tider og beskjeder og at det ikke blir noen misforståelser. 


June (revyinstruktør) er tilstede på Kjenn alle tirsdager frem til og med forestillingen. 
De to første ukene for hun hjelp av en annen instruktør som heter Elise. Ryktet sier 
at hun er svært hyggelig! 

Øvelsene frem til forestillingen varer nå fra kl. 18.00-19.45, men for at 
resultatet skal bli så bra som mulig ønsker hun å begynne med små grupper kl 17.00 
på tirsdagene. Om man ikke hører noe annet er det altså øvelse som vanlig fra 
18.00.


- Førstkommende tirsdag (8. januar) skal Ella, Nicolai, Sandra og Ingvild møte 
kl 17.00 

- Tirsdag 15. januar skal William, Mattis og Marte møte kl 17.00 

FØRSTE ØVELSE (8. januar) er uten instrumenter! 
Dette er for at barna kontinuerlig blir tatt ut på øving til forestillingen i løpet av 
øvelsene, og derfor blir det umulig å ha en ordentlig korpsøvelse. 




VIKTIG: 
Vi jobber hardt med at all informasjon kun skal stå i kalenderen på skolekorpsets sin 
hjemmeside. 

https://lorenskog-skolekorps.no

Spesifikk informasjon vil komme fortløpende som tider og bookinger kommer på 
plass. Håper at dette kan underlette letingen etter tider og datoer. Anne Wuttudal er 
ny informasjonssjef og er satt på saken. Hvordan vi løser det til slutt blir det 
informert om på årsmøtet senere i år.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Huskeliste og viktige datoer for RK Vinter 
2019. 

Dette er fast hver tirsdag: 
Oppmøte fra 17.45. Stå klare utenfor klasserom kl 18.00.


Alle spørsmål være seg musikalske, relatert til øvelsene, eller forestillingen kan 
sendes som vanlig til RKdirigent@lorenskog-skolekorps.no 


Fravær kan sendes på melding til meg (Nicklas Öhgren) på mobil 41297827. 


UKE DATO AKTIVITET INFO
2 8. januar Første øvelse i 2019 18.00 - 19.45

4 26. og 27 januar Seminar i forbindelse med 
”Junibakken”

Følg med i 
kalenderen

6 Man – Tor Forestillingsuke Følg med i 
kalenderen

8 - VINTERFERIE Fri

12 23 eller  24. Mars 
(RK spiller en av 
dagene) 

Distriktsmesterskap i 
skolekorps/Dugnad for 
foreldre

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

15 Tirsdag Øvelse +Påskekonsert Oppmøtetid 
kommer etterhvert

https://lorenskog-skolekorps.no/?fbclid=IwAR1uzkPNawLJX7WSqGpjR_R1-yvjON1Qz6HLhMotHqRRluIKQVVnPzu677Q
mailto:RKdirigent@lorenskog-skolekorps.no

