
 

 

Infoskriv, JK  Uke 42-43, 2019 

 
 

Her kommer litt info til JK-foresatte (og musikanter):  

 

• Alle har fått utdelt blått hymnehefte. Ta godt vare på det! Skal alltid være med på 

øvelsen.  

 

• Før julegrantenning 1.desember skal vi øve inn noe julemusikk. Noter vil bli delt 

ut, og skal muligens settes i marsjheftet. Ta med marsjheftet på alle øvelser, og 

sjekk også at seler og utstyr for å kunne stå og spille er i orden.  

 

• Ta godt vare på alle noter, øv hjemme, og ta med til spillelærer.  

(Det vil bli delt ut mye ny musikk før forestillinger på nyåret, kanskje før jul)  

 

• Se gjennom listen under her, om hva som gjelder på JK-øvelsene.  

Vi trenger enda litt bedre arbeidsro, og mindre skravling ☺  

 

Øv ekstra godt på denne uken:  

• Ess-dur skala (natura) 

• Hymne 29 

• Mamma Mia 

• Mercy, mercy, mercy 

 

 

Dette skjer frem til jul:  

 

Tirsdag 22.oktober:  Vanlig øvelse og Foreldremøte revykonsert kl. 18:30 

Tirsdag 29.oktober:  Vanlig øvelse 

Tirsdag 5.november:  «HUSKONSERT» for AK, RK, JK. Foreldre, søsken og andre 

er velkommen til å høre på ☺ 

Tirsdag 12.november:  Vanlig øvelse 

Tirsdag 19.november:  LÆRERKONSERT med kulturskolen, i Storstua i Lørenskog 

hus. Alle korpsmusikanter møter opp til konsert i stedet for 

øvelse. Info kommer.  

Tirsdag 26.november:  Vanlig øvelse 

Søndag 1.desember:  Spilling på julegrantenning, ettermiddag/kveld (gi beskjed 

snarest hvis du ikke kan) 

Tirsdag 3.desember:  Vanlig øvelse 

Tirsdag 10.desember:  Juleavslutningskonsert, Furuset kirke 

 

Riktig god «loppis-helg» til alle sammen! ☺ 

 

Hilsen Marianne 

Ved fravær, gi beskjed til Marianne.  

Tlf: 95140975, eller e-post: JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no  
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DETTE GJELDER PÅ JK-ØVELSENE: 
 

1. Øvelsen starter kl.18.00. 

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.  

Det er stille og konsentrert på øvelsene. Skravl i vei før og etter øvelsen 

+ i pausen ☺ 

 

 

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. 
 

 


