
Velkommen til foreldremøte

Revykonsert for AK, RK og JK

I storsalen på Lørenskog hus

5. og 6. februar 2020



Revykonsert 5. og 6. februar
• Tema er foreløpig ikke besluttet, men vi har leid inn to musikalartister som skal 

lage/skrive revyen og  jobbe med barna våre

• June og Elise traff mange av barna allerede på Gavelstad (RK og JK) og gleder seg 
til å komme i gang med dette

• De vil forsøke å skreddersy rollene etter hvem barna er og deres ønsker om å stå 
på scenen

• Viktig at dere sier ifra om det er noe som gjør at barna gruer seg, eller føler de 
ikke får til. Instruktørene vil sammen med dirigentene forsøke å tilrettelegge 
dette så tidlig som mulig. 

Info fra June:

Presisere at vi har så knapt med tid at barna MÅ møte på alle øvelser i januar. Vi håper på å få 
utdelt roller og manus før jul, og derfor er det fint om foreldre kan følge opp hjemme og 
oppmuntre barna til å lære seg replikker/sang utenat til første øvelse etter jul. Dette kommer 
til å bli GØY! Vi er to musikalartister som barna skal få jobbe med, og vi skal lære dem alt vi 
kan



Revykonsert 5. og 6. februar
Vi må ha hjelp fra dere til å gjennomføre arrangementet. Dette er morsomt og sosialt 
og vi hjelper barna våre med å få vise seg fram

Det viser seg at de som først har vært med en gang gjerne vil være med flere år

• Kulisser
• Lager kulisser til arrangementet

• Egne arbeidskvelder i kulissegruppa. Hoveddelen av arbeidene foregår i seminarhelgen 24-26. januar

• Kostymer
• Syr kostymer til de som skal ha roller (AK og RK)

• Egne arbeidskvelder i kostymegruppa. Hoveddelen av arbeidene foregår i seminarhelgen 24-26. januar

• Scenearbeidere
• Hjelper til på scenen, sørge for at kulisser og barn kommer der de skal under showet

• Må delta på Generalprøven 4/2, i tillegg til forestillingene: 5/2 (dag) og 6/2 (dag + kveld)

• Korpsledere
• Som vanlig må vi ha korpsledere til å passe på barna

• Gjelder seminarhelgen, mandagsøvelse, generalprøve og selve showet



Revykonsert 5. og 6. februar
Filming

En person med utstyr/erfaring og som kan filme en av forestillingene

Rigge scene

Noen som kan hjelpe med å bygge/rive scene

Oppgaver vi behøver hjelp til:



Revykonsert 5. og 6. februar
Viktige datoer og klokkeslett

• Seminar 25. og 26. januar, begge dager 10-16 på Kjenn (mulig tidspunktene 
endres for de enkelte gruppene, nærmere info kommer senere)

• Øvelse mandag 3. februar, alle møter 1700-2030 på Lørenskog hus

• Generalprøve tirsdag 4. februar, alle møter 1700-2030 på Lørenskog hus

• Konsert 5. og 6. februar på Lørenskog hus
• 5. februar dagforestillinger kl 10 og 12 (oppmøte kl 0800)

• 6. februar dagforestillinger kl 12 (oppmøte 1100), samt kl 18 (oppmøte kl 17) 

Alle øvelsene etter jul benyttes til øving. Det er mye som skal øves inn og vi er 
mange skuespillere/musikanter. Det er derfor veldig viktig at alle stiller på 
øvelsene, Seminar og Generalprøven.



Revykonsert 5. og 6. februar
Dere må søke fri fra skolen for musikantene den 5. og 6. februar.

• Ved søknad om permisjon for to dager eller mer må kommunens søknadsskjema 
benyttes. Søknad om permisjon bør være skolen i hende minst 3 uker før 
permisjonsperioden.

• Søknaden blir behandlet i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av 
søknad om elevpermisjon

• https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK022/Sknad_om_permisjon_f
ra_opplring

Lørenskog skolekorps sende ut generell info til skolene og kommer videre også til å 
sende dere en eksempeltekst som kan benyttes i selve søknaden

https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK022/Sknad_om_permisjon_fra_opplring


Spørsmål?
Ta gjerne direkte kontakt:

• Leif Tore Isaksen
Tlf 930 59 790, lti@getmail.no

• June June Elisabeth Baltzersen (Instruktør)
Tlf 473 49 113, junebaltzersen@gmail.com

• Anne Wuttudal (nestleder B)
• 934 56 594, annewut@gmail.com

• Korpsledere på øvelsen

• Dirigentene

• Kontaktinfo på hjemmesiden

mailto:lti@getmail.no

