
 

 
 
Infoskriv, JK  Uke 35-36, 2019 

 
 
Kjære nye, flotte JK 2019-2020!  
 
Tusen takk for en flott første øvelse sammen! Dette korpsåret er vi 40 (!) musikanter i 
juniorkorpset, noe som «krever sin musikant» og et godt samarbeid mellom dere og 
meg som dirigent. Den først øvelsen viste at dette kan bli veldig bra, og mye av 
øvelsen imponerte dere meg med god arbeidsro og konsentrasjon (i hvert fall så bra 
som det går an når 40 musikanter skal spille og blåse sammen i et relativt lite 
klasserom, med cirka hundre graders varme og litt lite oksygen J).  
 
Øvingsrommet vi var i på tirsdag er valgt fordi det er det største klasserommet, og vi 
må ha plass når vi er så mange. Vi evaluerer hvordan det fungerer, og håper at 
høsten setter inn for fullt så det skal bli litt mer levelig å øve der etter hvert :D  
 
 
Helgen 13.-15.september drar vi til Gavelstad. Det er viktig at ALLE er med. På 
Gavelstad-seminaret legger vi grunnlaget for det som skal bli JK 2019-2020, både 
musikalsk og sosialt. Og vi skal selvfølgelig bli «Verdens beste JK»! De som 
eventuelt ikke blir med kan oppleve å bli hengende etter videre i høst, noe som kan 
oppleves demotiverende for musikanten. Jeg håper derfor virkelig å få med alle J  
 
 
Angående infoskriv fremover: Vi forsøker å korte ned tekst og finne en bedre løsning 
for infoskrivene, men i dette første fra meg ønsker jeg å informere om hvordan jeg 
ønsker (og forventer) at vi skal ha det på JK-øvelsene, så takk for at dere leser nøye 
gjennom hele.  
 
Med så mange i et juniorkorps kan det dukke opp utfordringer som er vanskelig å få 
gjort noe med i øvingssituasjonen. Derfor, kjære foresatte: Ta kontakt med meg hvis 
dere får tilbakemeldinger fra poden om noe som ikke oppleves greit, eller om det er 
spesielle utfordringer med notene, om dere har innspill, forslag, ris, ros eller annet, 
så skal jeg gjøre det jeg kan for at musikantene skal få en fin tid i juniorkorpset. 
Inntrykket mitt fra tirsdag er at dette er en helt strålende super gjeng, og jeg gleder 
meg til å få møte dem hver tirsdag fremover!  
 
Vi er også så heldige at vi iblant har våre faste assistenter Geir (saxofon) og Steinar 
(slagverk) med oss på deler av øvelsen, slik at korpset kan bli delt inn i grupper.  
 
Noter. Det vil komme en del nye noter, så husk å holde orden i notemappa (litt hjelp 
til dette fra dere hjemme er fint), og øv på notene mellom øvelsene. Ha alltid med 
notene (i perm/mappe) og notestativ på øvelsen.  
 
Hver musikant vil få et blått hymnehefte. Dette er det viktig at du tar godt vare på, 
for det skal du ha helt til du ikke får lov til å spille i korpset mer J.  
 
Tirsdag 3.september skal Ante og jeg ha et møte for JK2-musikantene, med 
foresatte, rett etter øvelsen. Det varer ikke så lenge, men det er viktig at alle møter.  
 
 



 
 
 
 
 
Nedenfor har jeg listet opp det neste som skjer, og en liste over hva som gjelder på 
JK-øvelsene. Les gjennom dette før neste øvelse, sammen med musikanten.  
 
 
Det neste som skjer:  
Tirsdag 3.september: Vanlig øvelse + JK2-møte rett etter øvelsen.  
Tirsdag 10.september: Vanlig øvelse 
13.-15.september: Gavelstad 
Tirsdag 17.september: Vanlig øvelse 
Tirsdag 24.september: Høstkonsert, alle, på Kjenn.  
 
 
Hilsen Marianne 
Ved fravær, gi beskjed til Marianne.  
Tlf: 95140975, eller e-post: JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no  
 
 
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. 
 
 


