
 
Infoskriv, JK Uke 17-18, 2019 

 
 
OBS: Øv MASSE på marsjene + Ja, vi elsker! De må kunnes GODT når vi skal marsjere!  
Øvelsen denne uka var ikke bra nok.... Vi må ha bedre konsentrasjon og ro, og da må alle 
være bedre forberedt på notene sine.  
 
Marsj-utstyr!  
På tirsdag fikk alle som trengte det gå til materialforvalter for å ordne utstyr. Dersom noen 
har utstyr som ikke fungerer må dere ta direkte kontakt med materialforvalter Torill 
(Torill.Hoiby@yahoo.com) og avtale å fikse dette før oppstart av marsjseminar på lørdag.  
 
Marsj-noter!  
Sett notene i rekkefølge. Noen mangler fremdeles Pirate March, den får dere på lørdag (alle 
fikk den i høst, så sjekk gjerne en ekstra gang i notemappa).  
HUSK!  
Alle øvelser: Ha med marsjhefte + noteklype + nødvendig utstyr til  
marsjering, OG notemappe + notestativ, HVER øvelse frem til sommeren J  
 
Marsjrekkefølge:  
(skal være satt inn i marsjheftet før marsjseminaret på lørdag!) 

1. Mr. Quarterback  
Spilles mens vi 
marsjerer 

2. Pang Bom Marsj 
3. Pirate March 
4. Money Money Money 
5. Makarita 
6. Ledig plass / ark med marsjrekkefølge  
7. Ja, vi elsker + Gud signe Spilles kun når 

vi står stille 
8. Gammel Jegermarsj Fellesnummere, 

ikke JK alene 9. Norge i rødt, hvitt og blått 
 
Hva skjer:  
Helgen 26.-28.april: Marsjseminar lørdag 27.april kl.10-15. Oppmøte senest 09.45. 

KLÆR ETTER VÆR! 
(Obs: Slagverk øver også fredag!)  

Tirsdag 30.4: Øvelse. Marsjere! Klær etter vær! 
Tirsdag 7.mai: Øvelse. Marsjere! Klær etter vær! 
Tirsdag 14.mai: Øvelse. Marsjere! Klær etter vær!  
Fredag 17.mai: Spilling, marsjering, pølser og is J  
 
«Norge i rødt, hvitt og blått» skal printes hjemme, fra Dropbox. Kopiér teksten fra denne 
siden, og lim inn i nettleser. Hvis det fortsatt ikke fungerer, send meg gjerne beskjed, så 
ordner jeg kopier til tirsdag. 
https://www.dropbox.com/sh/4w0z4i51xlk1b2b/AAB6di52RGdWpPGu0PtQK1eka/NOTEAR
KIV%20LØRENSKOG%20SKOLEKORPS/Marsjsessong/1.%20MAI-
%20SPILLINGENE%20(ikke%20utenat)?dl=0&preview=Norge+i+Rødt.pdf&subfolder_nav_t
racking=1 
(Musikanten velger selv hvilken stemme, pass bare på å få til riktig instrument, og i riktig 
nøkkel. Klarinetter kan velge kornettstemme, som ikke går så høyt).  
 
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. 
 
 


