
 
Infoskriv, JK Uke 11-12, 2019 

 
På søndag spiller JK på Distriktsmesterskapet (DM) på Kjenn kl.15.55.  
Antrekk: Uniform. (Husk helt sorte sokker og sorte sko (ikke joggesko!)) 
Oppmøte kl.14.45. Pakk opp og gjør klart instrument og noter i oppakkingsrom. 
Kl.15.10 må alle være helt klare til å gå til oppvarmingsrom. Vi har kort tid til felles 
oppvarming, så alle bør ha spilt hjemme tidligere på dagen.  
 
Vi hadde en fin hentekonsert på tirsdag, så jeg gleder meg til konserten på søndag.  
Husk å øve og spille gjennom stykkene hver dag frem til søndag, så du er helt sikker 
på alle notene, og vi kan kose oss med en fin konsert sammen. Siste innspurt nå J  
 
Husk å spille sammen med lydfilene, på alle tre stykkene. 
Lydfiler og noter finnes her (Obs: Ny Dropbox-mappe!):  
https://www.dropbox.com/sh/kbzh1ljuowgsoya/AAC_H9jocT2JTKlFW2wghoBla?dl=0 
 
Programmet for DM er:  
1. Pang Bom Konfetti  
2. Soloppgang i Tromsø vest 
3. Pippi Langstrømpe 
 
«KONFETTI-INFO» 
Som avtalt på hentekonsert på tirsdag ønsker vi hjelp fra foresatte til å fyre av 
konfetti i forbindelse med det første stykket vårt: «Pang Bom Konfetti».  
Har du mulighet til å skaffe noe konfetti selv er det supert. Det kommer til å bli kjøpt 
inn noe, som deles ut til de som ønsker, ved oppakkingsrommet ved ankomst. Alle 
detaljer rundt dette er ikke helt avklart, så det blir mest opp til dere foreldre å hjelpe 
til med å få gjennomført dette.  
Konfetti avfyres på, eller rett etter, SISTE TONE i stykket! Rett opp i lufta, helst 
litt vekk fra andre (uvitende) publikummere.. J  
 
Hør på og vær heiagjeng også for AK og RK! (Vi rekker dessverre ikke å høre på 
HK L  
Korpsene i Lørenskog skolekorps spiller til følgende tider (alle søndag 24.3):  
AK:	kl	0935	på	Kjenn	
RK:	kl	1350	på	Kjenn	
HK:	kl	1430	på	Lørenskog	Hus	
JK:	kl	1555	på	Kjenn 
Husk at det er mulig å høre på andre korps også, både før og etter at vi spiller (men 
ikke etter oppmøtetid). Sjekk appen program.no for info og spilletider (og resultater).  
 
Tirsdag 26.3: Kose-/kakeøvelse kl.18-19.  
Øvelse med instrument, med utdeling av marsjer kl.19-20. Ta med marsjheftet!  
 
Alle øvelser etter DM: Ha med BÅDE marsjhefte+noteklype+nødvendig utstyr til 
marsjering OG notemappe+notestativ, HVER øvelse frem til sommeren J  
 
Hilsen Marianne 
Ved fravær, gi beskjed til Marianne.  
Tlf: 95140975, eller e-post: JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no  
 
 


