
 

 
 
Infoskriv, JK  F.o.m. uke 10, 2020 

 
På tirsdag hadde vi en god øvelse, med bedre konsentrasjon og ro enn forrige uke. 
Bra! J Men vi kommer for sent i gang. Øvelsen starter kl.18.00. 
 
Søndag 15.mars spiller JK i Distriktsmesterskapet (DM). Siste øvelse før DM er på 
tirsdag, og da er det nesten en uke til vi sees igjen.... 
 
Derfor: Det må spilles og øves på stykkene HVER dag før DM! (HK har seminarhelg 
+ ekstraøvelser hver dag. JK har ingen...! Det krever ekstra innsats hjemme, fra hver 
enkelt musikant!). Musikantene ønsker selv å gjøre en bra innsats, noe de har ytret 
ønske om i fellesskap, alle må derfor også bidra til at opplevelsen blir bra for alle! J 
Hvis musikanten kan stykkene godt, skal det likevel spilles. Både på andre noter, og 
korpsnotene J  
Du som foresatt: Minn din pode på dette, og syng gjerne med J  
 
Program, DM (sjekk at noter er i orden!):  
- Inspector Gadget 
- Super Mario Theme 
- MacJunior 
 
Antrekk på DM: Uniform (uten hatt). Husk helt sorte, pene sko, og sorte sokker.  
 
JK stiller i 4.divisjon, en divisjon der både hovedkorps og juniorkorps kan være med, 
ut fra egen vurdering av nivå. Det kåres en vinner, og 2. og 3.plass. Resten av 
korpsene får ikke plassering, men får en tilbakemelding fra dommerne.  
 
Konserten/konkurransen er i Samfunnssalen på Kjenn, og vi håper vi ser alle 
foreldre og søsken (og familie og venner?) i publikum, så blir det enda 
morsommere å spille J J Etter at JK har spilt er det bare å løpe til Lørenskog 
hus for å høre på HK!! (spiller 17.50!) 
 
Info om program for DM finnes i appen program.no !  
 
Fremover 
Tirsdag 10. mars Øvelse, Kjenn  
Søndag 15. mars DM! Kjenn, Samfunnssalen.  

Oppmøte: kl.16.00, ved trappa ved glasshuset.  
OBS: Spill hjemme på forhånd! Oppvarmingstiden på 
Kjenn er svært kort, og det er ikke lov til å spille i 
rommet der det pakkes opp.  

 
Etter DM:  

Tirsdag 17. mars Øvelse. Nærmere info kommer.   
Tirsdag 24.mars Øvelse, Kjenn (ha med alle noter + marsjheftet)  
Tirsdag 31.mars Påskekonsert, alle enheter 
Tirsdag 7.april Påskeferie 
Tirsdag 14.april Øvelse, Kjenn 
Helgen 17.-19.april Marsjseminar 

 
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. 
 
 


