
 

  

Lørenskog 

skolekorps 

Velkommen til oss!  
 
 Vi vil gi litt informasjon rundt 

• Pedagogisk arbeid i korps og kulturskolen. 

• Kort om hva som kreves som musikantforeldre 

• Trommekurs og Sommeravslutningskonsert 
 

Lørenskog skolekorps består av fire korpsenheter med til sammen 130 musikanter 

 

 

For ytterligere informasjon snakk med oss i kveld, eller ta kontakt: 

Oppdatert informasjon på http://www.lorenskog-skolekorps.no/ 

Ante Skaug, musikalsk ansvarlig i korpset: anteskaug@yahoo.no, tlf.  98082471 

Kjersti Ruud Haraldsen, for korpsstyret: dreymir@gmail.com, tlf 95285222 

Å være foreldre i skolekorpset innebærer:  

 • Å bringe og hente barna til avtalt tid, og følge med på web og infoskriv. 

• Hjelpe barna å være forberedt til øvelsene, og å følge opp beskjeder fra dirigent og 
spillelærer. 

• Oppmuntre til å bruke instrumentet mellom korpsøvelsene. 

 • Det trengs 8-10 foresatte pr korpsenhet som kan være korpsledere. Disse bytter på å være 
tilstede for å se til barna under korpsøvelser og arrangementer, og får også lov til å være 
med musikantene på korpstur. 

 
• Vår viktigste inntektskilde er to årlige loppemarked hvor alle familier bidrar etter oppsatt 

vaktliste. I tillegg deltar hver familie på dugnadsvakt på Lørenskog hus (1-2 ganger pr år) og 
vakt i forbindelse med distriktsmesterskap for korps (en lørdag/søndag på våren) 

 
Aspirantkorps (AK) 1 år, dirigent Ante Skaug og Niclas Ögren 

 
Rekruttkorps (RK) 1 år, dirigent Niclas Ögren 

 
Juniorkorps (JK) 2 år, dirigent Marianne Elnes 

 
Hovedkorps (HK) til ut skoleåret «barna» fyller 19 år, dirigent Ante Skaug 

 
Hva koster det å være medlem i Lørenskog skolekorps? 

 

Kr 3075 pr. halvår, som dekker: 

• Instrumentleie (kr 575 i fradrag ved eget instrument) 

• Ukentlig instrumentopplæring på musikkskolen med profesjonell lærer 

• Medlemskap i Norges Musikkorpsforbund, inkludert forsikring og mulighet for deltakelse på 
NMFs kurs 

• Drift av korpset 
Vi har 25 % søskenmoderasjon og halvårlig fakturering. 
Egenandel på sommerturer og seminar (2 ganger pr. år). Pris avhenger av hvor vi reiser, men det 
ligger normalt på mellom kr 1000 og 2000 

 
Før sommeren 

 
Etter sommeren 

Uke 22/23: avklaring av instrument, tildeling av time 
med musikklærer på kulturskolen og utdeling av 
instrument 
4. juni: fellesøvelse på Kjenn skole (17:00-18:00), 
sommerkonsert kl 18:30 

Aspirantene har fellesøvelse på Kjenn skole hver 
tirsdag (17:00-18:00) Oppstart 3.september. 
Det blir foreldremøte 3.september, som holdes 
samtidig med korpsøvelsen på Kjenn. 
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