
 

Infoskriv, JK  F.o.m. uke 47, 2019 

 
Husk å øve godt på notene hjemme, og hos spillelærer, for vi har lite øvetid før 

julegrantenning og konsert.  

 

 

Søndag 1.desember: Julegrantenning, Fjellhamar kirke. 

Oppmøte kl.15.45.  

Antrekk: «Nissete» (nisselue, strikket genser e.l., røde kinn(?) og klær etter vær. Vi spiller i 

utgangspunktet ute, men kan bli flyttet inn om veldig dårlig vær).  

Vi spiller først på arrangementet, kl.17.00.  

 

På julegrantenning skal JK spille:  

• Så går vi rundt 

• Rudolf er rød på nesen 

• Bjelleklang 

 

Notene settes i marsjheftet så det er klart tirsdag 26.11. (kan settes foran marsjer) 

Husk å sjekke at seler og utstyr for å kunne stå og spille er i orden.  

 

Julekonsert 10.12. 

OBS! Noter! til julekonsert printer dere ut selv. Må være printet ut og øvd på før tirsdag 

3.desember. Gi beskjed hvis du ikke får printet.  

 

Disse stykkene printes. Skal spilles sammen med HK:  

- Bjelleklang (ikke samme versjon som JK har!) 

- Little Drummer Boy 

- Deilig er jorden 

Hentes fra Dropbox. 
https://www.dropbox.com/sh/4w0z4i51xlk1b2b/AACtbS31iTqZSSpEBfhXGvKza/HVERT%

20%C3%85R/Jul/2019?dl=0&subfolder_nav_tracking=1 
 

Husk: Slagverk (Nikolai, Eirik, Mikael, David) må møte tidligere og ta felles ansvar for 

rigging av slagverksinstrumentene, og også hjelpe med å rydde dem etter øvelsen ☺ 

 

 

Se hva som skjer:  

 

Tirsdag 26.november:  Vanlig øvelse. Siste øvelse før julegrantenning!  

Søndag 1.desember:  Spilling på julegrantenning. Oppmøte 15.45, Fjellhamar 

kirke.  

Tirsdag 3.desember:  Vanlig øvelse + øving med HK. Øving til julekonsert.  

Tirsdag 10.desember:  Juleavslutningskonsert, Furuset kirke 

 

 

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. Alle i slagverksgruppen skal møte i god tid, for rigging av slagverk før 

øvelsen. Det hører også med til «jobben» som slagverker å hjelpe med å 

rydde slagverk etter øvelsen. Ingen går før alt er ryddet.  

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 (stille!) 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 skal være 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. 
 

 


