
 
Infoskriv, JK Uke 15-17, 2019 

 
 
«Norge i rødt, hvitt og blått» må printes hjemme, fra Dropbox:  
https://www.dropbox.com/sh/4w0z4i51xlk1b2b/AAB6di52RGdWpPGu0PtQK1eka/NOTEARKIV%20LØRENSKO
G%20SKOLEKORPS/Marsjsessong/1.%20MAI-
%20SPILLINGENE%20(ikke%20utenat)?dl=0&subfolder_nav_tracking=1 
(Musikanten velger selv hvilken stemme, pass bare på å få til riktig instrument, og i 
riktig nøkkel).  
! Gi beskjed så raskt som mulig dersom dere ikke har mulighet til å få printet !  
 
 
Sjekk at alt utstyr til marsjering er i orden: Marsjhefte, noteklype, seler, etc.  
Tirsdag etter påske er det materialforvaltere til sted som kan hjelpe med å 
bytte/fikse på utstyr som ikke er i orden/mangler, så da må det være gjennomgått 
hjemme først! Alt må være i orden før marsjseminaret!  
 
Marsjer delt ut (Rekkefølge kommer etter påske):  

- Mr. Quarterback 
- Pang Bom Marsj 
- Pirate March (fått i høst) 
- Makarita 
- Money Money Money 
- Ja, vi elsker / Gud signe 
- Gammel Jegermarsj  
- Norge i rødt, hvitt og blått (printes selv, fra Dropbox) 

 
Hjelp musikanten med å ta godt vare på notene, og holde orden.  
 
Hva skjer:  
Tirsdag 16.april: Påskeferie 
Tirsdag 23.april: Vanlig øvelse 
Helgen 26.-28.april: Marsjseminar. JK øver lørdag 27.april kl.10-15.  
                                (Obs: Slagverk øver også fredag!)  
 
HUSK!  
Alle øvelser: Ha med marsjhefte + noteklype + nødvendig utstyr til  
marsjering, OG notemappe + notestativ, HVER øvelse frem til sommeren J  
 
Marsjrekkefølge kommer så snart alle marsjene er klare, og da må de settes i 
rekkefølge. Enn så lenge kan de være i notepermen, eller marsjmappen (men ikke 
løst i sekken!). Vi bruker notestativ på øvelsene, frem til vi skal ut og marsjere (etter 
påske). Notestativ skal være med på øvelsene, også i marsjsesongen!  
 
GOD PÅSKE! J  
 
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. 
 
 


