
 
Infoskriv, JK Uke 9-10, 2019 

 
 
Første øvelse etter Junibakken og før Distriktsmesterskapet er unnagjort, og vi er i 
gang med prosessen for å få dette skikkelig bra J  
Musikantene ønsker selv å spille en ordentlig bra konsert på DM. Dermed må alle 
stå på og øve hjemme!  
 
Vi har kun tre (!) øvelser igjen før DM! Det er IKKE mye.. Det er faktisk veldig, veldig 
lite, så det krever at alle MÅ øve hjemme, og møter opp på øvelsene.  
 
På øvelsen tirsdag 5.mars skal vi ha gruppeøvelser. Korpset i tre grupper: 
slagverk med Steinar, messing med Marianne, og treblås med innleid instruktør.  
Møt opp i ekstra god tid, på vanlig sted, så får dere beskjed om hvor dere skal være.  
 
Programmet for DM er:  
1. Pang Bom Konfetti (spilt på jubileumskonserten) 
2. Soloppgang i Tromsø vest 
3. Pippi Langstrømpe (spilt på Junibakken) 
 
Musikantene har fått et nytt stykke: Soloppgang i Tromsø vest.  
Hør på det daglig (lydfil i Dropbox-mappe), ta med noter til lærer, og øv jevnt og trutt 
frem til DM. Også Pang Bom Konfetti og Pippi må holdes ved like og øves på – så 
det blir enda bedre.  
 
Noen manglet noter på Pang Bom og Pippi. Alle noter ligger i Dropbox og kan 
hentes og printes på egenhånd, hvis noen mangler.  
 
Lydfiler og noter finnes her:  
https://www.dropbox.com/sh/kbzh1ljuowgsoya/AAC_H9jocT2JTKlFW2wghoBla?dl=0 
 
På DM spiller vi i Samfunnssalen på Kjenn søndag 24.mars kl.15.55. 
JK skal stille i uniform (uten hatt).  
Flere detaljer, som oppmøtetid m.m. kommer senere.  
 
Hilsen Marianne 
Ved fravær, gi beskjed til Marianne.  
Tlf: 95140975, eller e-post: JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no  
 
 
 

HUSK AT 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. 

 


