Infoskriv, JK

Uke 19-20, 2019

Bra innsats på tirsdag, tross litt kulde. Det er fint å kjenne litt på hvordan det føles å spille i
både bedre og dårligere vær, så blir vi godt forberedt til 17.mai J
Tirsdag 14.mai: Vær klar, med instrument og marsjutstyr, utenfor hovedinngangen kl.17.55.
Vi øver Ja, vi elsker, Gammel Jegermarsj og Norge i rødt, hvitt og blått sammen med HK
kl.18.00.
OBS! Siste sjanse til å sjekke at marsjutstyret fungerer ordentlig! Seler må sjekkes og
justeres hjemme, så vi er sikker på at alle får et så godt utgangspunkt som mulig for å gå
hele 17.mai med instrumentet. Spør materialforvalter om hjelp på tirsdag, om noe ikke
fungerer som det skal.
Sjekk at marsjheftet er i orden, og få tak i en strikk som holder notene fast, i tilfelle vind!
Frem til 17.mai: Spill Ja, vi elsker og alle marsjene minst en gang hver dag. Stå og gå
gjerne med instrumentet hjemme, så du blir vant til det.
Det aller beste er å lære marsjene utenat, slik at notene bare er med for sikkerhets skyld. Da
er det mye lettere både gå og spille J
Husk å ta med notene til og øve sammen med læreren din.
Alle øvelser: Ha med marsjhefte + noteklype + nødvendig utstyr til
marsjering, OG notemappe + notestativ, HVER øvelse frem til sommeren J
Marsjrekkefølge:
1. Mr. Quarterback
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
8. Gammel Jegermarsj
9. Norge i rødt, hvitt og blått

Spilles mens vi
marsjerer

Spilles kun når
vi står stille
Fellesnummere,
ikke JK alene

Hva skjer:
Tirsdag 14.mai: Øvelse. Marsjere! Klær etter vær!
Fredag 17.mai: Spilling, marsjering, pølser og is J
Tirsdag 21.5: Øving til rekrutteringsturné (viktig at alle møter!)
Onsdag 22. og torsdag 23.mai: REKRUTTERINGSTURNÉ til alle skolene. Vi trenger at alle er
med. Eventuelt fravær må meldes til Marianne snarest.
Tirsdag 28.mai: Åpen dag. JK hjelper med instrumentprøving.
Tirsdag 3.juni: Sommeravslutningskonsert
Hilsen Marianne
Ved fravær, gi beskjed før øvelsen, til Marianne.
Tlf: 95140975, eller e-post: JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no

