
 

 

Hei alle musikanter og foreldre i Lørenskog. 
 
Vi i dirigent-teamet håper at alle har det bra og er friske. Håper at dere holder ut på hver deres 
kant.  
 
Vi regner med at dere jobber med å få kabalene til å gå opp med hjemme-barnehage/skole/kontor 
og alt som følger med når alle er under samme tak. 
 
Dette gjelder oss også, så vi har tatt en liten timeout. 
 
Etter den store skuffelsen over at det ikke ble noe DM, - har vi jobbet med å tilrettelegge ting slik at 
hjulene i korpset likevel holdes i gang.  
 
Vi prøver å samle all informasjon fra oss dirigenter på ett og samme sted. Dette gjør vi gjennom en 
felles bloggside for alle enhetene. Det at alle enhetene har tilgang, gjør at det er enklere for oss å 
nå ut til dere og dere oss. 
 
Ikke alle musikanter har tilgang til Styrewebinformasjon eller facebook. Vi har derfor opprettet 
denne bloggsiden som forhåpentligvis oppleves som brukervennlig og tilgjengelig under tiden vi 
alle må være hjemme. Dvs. at informasjon dere får gjennom Styreweb er til de voksne og all 
informasjon dere finner på bloggen er rettet til musikantene og det musikalske. 
 
Vi ønsker at det er et hyggelig informasjonsforum for oss i korpset, men også dere som foresatte 
og familie. 
 
Ved første øyekast ligger det mye informasjon ute allerede. Det er fordi vi har jobbet med dette i 
flere dager. 
 
Vi anbefaler at de yngste enhetene logger seg inn sammen med en voksen den første gangen, 
hvor dere leser igjennom det som er viktig som startinformasjon. 
 
Les først «OM BLOGGEN». 
Deretter les Bloggvloggene. 
 
BLOGGVLOGG er informasjonsvideo til ALLE enheter. 
Det er derfor viktig at alle ser de tre første bloggvloggene i kronologisk rekkefølge som det første 
dere gjør.  
 
Deretter er det hovedsakelig i mappen som tilhører din enhet, hvor dere finner alt dere trenger å 
vite. I denne mappen vil all informasjon som blir lagt ut ligge permanent. Vi håper dette virker 
oversiktlig. 
 
Utenom dette legges det ut konkurranser, nye og gamle videoer av korpset, relaterte linker m.m. 
 
De neste ukene vil dere få en liten påminnelse hver gang vi legger ut ny info. Men etterhvert håper 
jeg dere går inn av dere selv.  
 
Bli med på øvekonkurransene som vi legger ut! Vi kan friste med hyggelige premier! 
 
Her er linken til bloggen: 
https://bloggi.no/lorenskog-skolekorps 
 
Kodeord: Fotball 
 
Hvis dere har glemt hvordan vi ser ut, - se denne filmen! 
https://www.dropbox.com/s/1zzmbm81ygemxxv/L%C3%B8renskog%20skolekorps%21%20Korona
%20spesial%21.mov?dl=0 
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I år skal Ak & RK marsjere sammen på 17.mai. Pga. situasjonen i landet for øyeblikket beholder 
vi de gamle AK-marsjene fra i fjor. Ikke fordi vi ikke tror at RK ville klart å spille noe nytt. Men rett 
og slett fordi vi ikke aner når første øvelse før 17. mai er. Det er viktigere at dere er trygge og 
spiller ut på 17. mai, enn at dere får noen supre utfordringer, men blir usikre når dere skal spille! 
 
Vi sees online! 
Yebo yes, - hilsen Dirigentene i Lørenskog skolekorps. 
Si ifra om dere trenger hjelp. 
 


