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Det blir marsjering på noen øvelser fremover. Alle må ha med
marsjhefte/sele/noteklype/regntrekk (til klarinett/fløyte hvis det regner) hver øvelse. De som
mangler noe av utstyret får det utdelt på øvelsen tirsdag 18. april. Aspirantene har ikke fått
utdelt noe utstyr ennå da de ikke skal marsjere med instrument på 17. mai.
Er det noen voksne som har lyst til å gå sammen med korpset på 17. mai? Det er fint å være en
del voksne slik at vi kan hjelpe de yngste med å bære instrumenter, plukke opp noter
osv. Gi beskjed til Kristoffer på leder@fetskolekorps.no dersom du vil være med.
Angående uniform på 17. mai, så kommer det nærmere informasjon. MEN alle må ha
sort bukser, sorte sko og sorte sokker til uniformen (gjelder hver gang de har
uniform).
Vi er i gang med å prøve nye piquetskjorte på musikantene, som de skal ha som en
del av uniformen. Se bildet. Dersom det er noen foresatte som ønsker å kjøpe denne
kan dere prøve størrelse tirsdag 18.april mellom 18-19, i gangen der junior/aspirant
øver. Den vil koste 240kr. Ta kontakt med Anne Bakke på mail: ae.bakk@gmail.com
dersom du har noen spørsmål.

Distriktsmesterskap i Lørenskog og Asker 11. og 12. mars

Aspirantene fikk rockeprisen. Juniorene fikk dynamikkprisen. Mens hovedkorpset fikk 81 poeng
og 2. ærespris. Gratulerer med vel gjennomført alle sammen.

Loppemarked

Vårens morsomste eventyr nærmer seg, og alle må sette av helgen 5.-7. mai. Første informasjon
er allerede sendt ut. Mer informasjon kommer om ikke så lenge. Dersom du har noen spørsmål
ta kontakt med loppegeneral Christopher Glæserud. Mail: christopher@glaserud.no el mobil:
975 25 750.

INFORMASJON TIL ASPIRANTER OG JUNIORKORPS

Tirsdag 18. april skal aspiranter og juniorer øve sammen kl. 18.00-19.00.
Kl. 19.00-19.30 skal juniorer få tilpasset seler og noteklyper.
Helgen 9.-11. juni skal aspiranter og juniorer til Søre Ål-festivalen, Lillehammer/Hunderfossen.
Nærmere informasjon og påmelding kommer snart.

INFORMASJON TIL HOVEDKORPSET

Så kan vi endelig melde at vi er kommet i havn med hovedkorpsdirigent fra høsten av. Tomas
Austestad sier han gleder seg til å ta fatt på oppgaven. Tomas har erfaring fra direksjon av andre
skolekorps og voksenkorps. Han har også "sittet på andre siden" av det å drive med korps, han
har vært med å starte opp Nordpolen skoles musikkorps, og er styremedlem der. I tillegg er
Tomas en drivende god tubaist!
Lite visste vi om Tomas sin timeplan for høsten. Vi mener det er viktig at musikantene og
dirigenten er sammen på høstseminaret. For å få dette til, må vi skyve på seminarhelgen, og ny
dato er 1-3 september. Vi kommer tilbake til sted. Tomas har allerede skissert mulig program
utover høsten, og sammen med musikantene, spikres dette på høstens kick-off (høstseminaret).
Kan ikke skjønne annet enn at dette blir morro!
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Italia

Forfall på turen er snart (i slutten av april) og det kommer egen epost med informasjon til de
som har meldt seg på. Pris for musikantene er 6.000kr (inkludert billett til Gardaland) mens
søsken og foreldre skal betale 7.200kr (inkludert billett til Gardaland). De som ikke skal fly hjem
med korpset trekker fra 900kr per pers. De som ikke skal fly hverken til Italia eller hjem, trekker
fra 2.500kr per pers. Alle må huske å trekke fra depositumet som er innbetalt på 1.500kr. Det
blir foreldremøte om turen tirsdag 23. mai.

HUSK Å SI FRA TIL KORPSTEAM HVIS DU IKKE KAN KOMME PÅ ØVELSE ELLER
SPILLEOPPDRAG.
Det føres fravær for hver øvelse:
•
•
•

Hovedkorps: Anita Lind (97760027) og Marianne Søbakk (99504080)
Juniorkorps: Kari Hanne Mansaas (414 69 593)
Aspirantkorps: Gro Dahlseng Håkonsen (41503542).

Fast
øvelsestid

Fast
øvelsessted

Hvem?

Korpsteam

Tirsdager 18001900

Østersund, 10.
klassebasen

Aspirantkorpset.

Gro Dahlseng Håkonsen
(415 03 542)

Tirsdager 18001930

Østersund, 10.
klassebasen

Juniorkorpset

Kari Hanne Mansaas
(414 69 593)

Østersund

Østersund, amfiet

Hovedkorps

Anita Lind (97760027)
Marianne Søbakk
(99504080)

STYRET 2017-2018

Verv
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara

Navn
Kristoffer Søbakk
Solveig Taraldset
Marianne Falkenås
Randi Høilund
Christopher P. Glæserud
Anne E. Bakke
Jarle Stave Botnen
Ørjan Onarheim
Mette Rogndokken

Mob
47482818
99733081
90826082
99518647
97525750
92883849
99624046
91588665
99601741

Mail
kristoffer@sobakk.no
solveigtaraldset@gmail.com
marianne.falkenas@gmail.com
randi@hrevisjon.no
christopher@glaserud.no
ae.bakk@gmail.com
jarlesb@yahoo.com
orjan.onarheim@gmail.com
rogndokken@gmail.com

Instrumentansvarlige er Stig Olsen, mail: stigolse@gmail.com, mobil; 911 05 252, Øystein
Bratteng (treblås), mail: bratteng@gmail.com, mobil: 414 45 212 og Geir Olav Lisle (messing),
mail: geir.olav@lisle.no, mobil: 909 39 113.
Uniformsansvarlig er Anne Bakke: mobil: 92883849, mail: ae.bakk@gmail.com
Loppegjeng er Harald Holm, Dennis Grepperud og Sigurd Ekre. Disse nås på mobil 41422245
eller på lopper@fetskolekorps.no.

Leder treffes på: leder@fetskolekorps.no, mobil: 47482818

Side 2 av 3

KORPSLAPP
APRIL 2017
www.fetskolekorps.no
Følg oss på facebook:
Fet skolekorps' medlemmer

Terminliste – 2017
Aktivitet

Hvem skal delta?

Påskeferie

Alle

Loppemarked
17.mai
Rekrutteringturnè
Flomdagen

Alle
Alle
AK+JK
Alle

Siste øvelse for aspirant og juniorer før sommeren
Søre Ål-festivalen, Lillehammer/Hunderfossen
Sørumsanddagene - korpstreff
Sommeravslutning – Østersund
Siste øvelse og pakking til Italia
Siste skoledag
Utenlandstur – Vi reiser til Italia!

AK+JK
AK+JK
HK
Alle
HK
Alle
HK

Sommerferie!

Alle

Første skoledag
Første øvelse

HK + JK

Seminar (merk ny dato)!!!!
Høstkonsert

HK
Alle

Høstferie
Første øvelse for aspirantene
Bo-hjemme-seminar
Kulturuka 21.-29.oktober. Korpsene spiller søndag 29.

Alle
AK
Alle

April
Uke 15

Mai
(4.)5.-7.
17.
18.-19.
20.

Juni
6.
9.-11
10.
13.
20.
22.
25.-30.

Juli
Hele

August
17.
22.

September
1.-3.
26.

Oktober
2.-6.
10.
27.-28.
29.

November
?
25.-26.

Musikerfest
Julemarkedet på lensene

Alle

Julekonsert
Siste øvelse før jul

Alle

Desember
17.
12. eller 19.
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