
RK Infoskriv uke 10, 2019. 
Hei alle sammen. Vi jobber ganske bra mot DM, og det kommer til å gå kjempefint!


Men, vi har et lite prateproblem på øvelsene. Vi prater alt for mye, og vi mister mas-
se tid som vi kunne brukt til å spille. Det er også urettferdig mot de som er stille i 
stort sett hele tiden, at de hele tiden må vente for at andre prater. Så jeg er veldig 
takknemlig hvis dere kan ta en liten prat om det hjemme.

 
Reglene på øvelsene er:

- Ikke prat med mindre du har fått lov av dirigent etter å ha rekket opp hånden.

- Det er generelt ikke lov med spørsmål med mindre dirigenten har åpnet opp for 

det. Lytt alltid ferdig på det dirigenten har å si, så kan det hende du får svar på 
spørsmålet ditt.


- Det er lov å hjelpe sidemann med grep eller noter, men da skal man viske eller 
bare vise med hendene/instrument.


- Gå på toalettet før øvelsen eller i pausen.  
- Hvis du har glemt/mangler/mistet en note, si ifra før øvelsen.

- Når vi går inn på rommet før øvelsen skal vi gå inn stille og rolig, slik vi gjorde det i 

aspirantkorpset, så slipper vi å begynne øvelsen med kjefting og hysjing.


Når alt det er sagt så er barna veldig flinke til å spille, og jobber bra med sangene 
våre. Så hvis vi bare prater mindre på øvelsene så blir alt perfekt! Det er en helt su-
per gjeng!


Husk å ta med korpsnotene deres til spillelærer på Kulturskolen så kan dere få mas-
se hjelp derfra!


Link til lydfiler og noter på låtene:


https://www.dropbox.com/sh/bdiebt7uclqw4q3/AADvSZ4wmwd7LDLGM_Bc7Fr_a?
dl=0


Det var litt dårlig oppmøte på hentekonsert sist gang…. Vi prøver igjen neste uke! 


HENTEKONSERT kl. 19.35 
Mvh 
Nicklas





