
 

 
 
Infoskriv, JK  F.o.m. uke 4, 2020 

 
Nå er det mindre enn to uker til forestillinger, og alle JK-musikanter må «øve som 
helter», for at vi skal komme i mål! J  
Det er superduperviktig at alle møter på seminaret i helgen. Lørdag er det innleid 
instruktører hele dagen, og søndag setter vi forestillingen sammen.  
 
Hør på musikken, hver dag, og øv på notene, hver dag!  
Du som foresatt: Minn din pode på dette, og syng gjerne med J  
(Lydfiler er sendt ut på e-post fra Marianne/via Speedadmin. Gi beskjed hvis det ikke 
er mottatt).  
 
Stykkene som skal spilles av JK er:  

• Åpningsnummer 
• Super Mario 
• Raske briller 
• Inspector Gadget 
• Familien von Twist 
• Finale 

 
 
Lørdag 25.januar og søndag 26.januar.  
Seminar på Kjenn kl.10-16 (begge dager)  
 
Oppmøte kl.09.45, spilleklar kl.10.00 (som egentlig betyr 09.55 J ) 
 
Ta med: Instrument (med det du trenger av utstyr til det), noter, notestativ, 
matpakke/r, vannflaske. Og godt humør, en del tålmodighet og masse stå-på-vilje. 
 

 
 
Fremover 
Lørdag 25. januar Seminar, Kjenn skole. 10-16  
Søndag 26. januar Seminar, Kjenn skole. 10-16  
Tirsdag 28. januar Øvelse, Kjenn.  
Mandag 3. februar Øvelse/gjennomgang i Storstua. 
Tirsdag 4. februar Generalprøve  
Onsdag 5. februar Skoleforestillinger 
Torsdag 6. februar Skoleforestillinger + Kveldsforestilling (kjøp billett! J) 

 
 
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 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 J  
 
 
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. 
 
 


