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INFORMASJON TIL ALLE
Ny logo
Da ble det knepen seier for ny logo, se øverst i dette dokumentet. Den vil bli tilpasset ulike format slik at
den kan benyttes på hjemmesiden, på t-skjorter, trykksaker etc. Takk til medieelevene på Sørumsand
Videregående som har bidratt. Dette har vært et betalt oppdrag for dem.
Nytt styre
Det nye styret hadde sitt første møte mandag 29.februar. Kristoffer Søbakk er ny styrelder og Solveig
Tarladset er nestleder. Se oversikt over alle styremedlemmer sist i dokumentet. Det ble startet på å lage et
årshjul for 2016 i tillegg til at vi ser på mulige datoer for seminarer og turer for 2017. Blant annet
planlegger vi utenlandstur sommeren 2017.
Hentekonsert 5.april
Når dere henter musikantene etter øvelsene på tirsdag 5.april vil dere være så heldige å få høre barna
deres spille stykkene de skal spille på distriktsmesterskapene. Dette kan dere glede dere til. Dirigentene
vil informere litt om stykkene. Tidspunkt kommer vi tilbake til for de ulike korpsene.
Loppemarked
Lørdag 30.april og søndag 1.mai er loppemarkedhelgen. Hold av helgen samt torsdag og fredag kveld for
opprigging. Minst en av foreldrene til hver musikant må møte men vi setter stor pris på at alle stiller opp.
Dette er en veldig sosial og hyggelig helg for foreldrene og musikantene. Dette er en av to viktige dugnader
hvor korpset tjener mye penger til driften. Mer informasjon kommer når det nærmer seg.
Sommeravslutning for alle i juni
Det blir sommeravslutning for alle musikanter i på Østersund. Musikerrådet er ansvarlig for
arrangementet.
Sommerkurs
NMF (Norges Musikkkorpsforbund) arrangerer sommerkurs på østlandet i juli og august. Dette kan vi
anbefale på det sterkeste for alle fra og med de som begynner i 3.klasse til høsten. Gå inn på
http://musikkorps.no/hvilket-kurs-passer/ for å lese litt om de ulike kursene. Samsnakk gjerne dere
foreldre i mellom om flere musikanter har lyst til å dra på kurs sammen.

INFORMASJON TIL HOVEDKORPSET
Bo-hjemme seminar 2.-3.april - Hovinhøgda
Det blir seminar for hovedkorpset på Hovinhøgda lørdag 2. og søndag 3.april. Her vil vi blant annet øve til
distriktsmesterskapet så det er viktig at alle forsøker å prioritere dette seminaret. Praktisk info kommer
senere.
Distriktsmesterskap søndag 17. april
Distriktsmesterskapet i Asker for hovedkorpset blir søndag 17.april. Tidspunktet må vi komme tilbake til.
Det vil bli sendt nærmere informasjon om program til hovedkorpset når vi vet mer. Hvis dere allerede nå
vet nå at dere ikke har mulighet til å delta, så gi beskjed til styreleder Kristoffer Søbakk på mail:
leder@fetskolekorps.no.

Leder treffes på: Leder@fetskolekorps.no
Mob: 47482818
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Østkanttreff søndag 22.mai
Vi har vært så heldige å få med oss Blaker skolekorps på et lite østkanttreff. Vi har invitert med oss
musiker Runde Sundbø som vil kjøre et gehørseminar for musikantene. På slutten av seminaret så vil det
bli en konsert hvor korpsene spiller hver for seg og sammen. Dette blir gøy og motiverende for
musikantene. Mer informasjon og invitasjon vil bli sendt ut innen kort tid.
Sommertur 24.-26.juni til Kristiansand
Det planlegges med en sommertur for hovedkorpset til Kristiansand. Hele 18 musikanter har meldt
interesse for å være med. Det blir spilling i Kristiansand og besøk i dyreparken. Bindende påmelding vil bli
sendt ut rundt påsketider.

INFORMASJON TIL JUNIOR- OG ASPIRANTKORPSENE
Distriktsmesterskap for Junior og aspirantkorpsene 16.-17.april
Distriktsmesterskapet for junior og aspiranter blir arrangert på Lørenskog. Hvilken dag avgjøres av
arrangørene i midten mars. Vi kommer tilbake med mer informasjon om program, tidspunkt etc når dette
er klart. Hvis dere allerede nå vet at dere ikke har mulighet til å delta, så gi beskjed til styreleder Kristoffer
Søbakk på mail: leder@fetskolekorps.no.

HUSK Å SI FRA TIL KORPSLEDER HVIS DU IKKE KAN KOMME PÅ ØVELSE
Det er viktig at du/dere gir beskjed om du ikke kan komme på korpsøvelse. Det føres fravær for hver øvelse.
Hovedkorps: Anita Lind (97760027) og Marianne Søbakk (99504080)
Juniorkorps: Morten Dragseth (975 29 061)
Aspirantkorps: For barn som går i gruppe fra kl.1800 – 1845, meld fra til Solveig (99733081), for barn som går i
gruppe fra k. 1900 -1945, meld fra til Kari Hanne Mansaas (414 69 593).
Fast øvelsestid

Fast øvelsessted

Hvem?

Tirsdager 1800-1930 Østersund, 10. klassebasen Juniorkorpset

Korpsledere
Morten Dragseth
(975 29 061)

Aspirantene er delt i to
grupper.

Korpsledere for aspirantene
(kl.1800 -1845) er Anne Bakke
og Linda Fiane. NB!
Kl. 18.00 - 18.45 skal 2.
Meld fravær til Solveig
klassingene spille sammen Taraldset (99733081)

Tirsdager 18-2030

Østersund, amfiet

Leder treffes på: Leder@fetskolekorps.no
Mob: 47482818

Kl. 19.00 - 19.45 skal de
som går i 3. klasse og
oppover spille sammen.

Korpsledere for aspirantene (kl.
1900 -1945) er Kari Hanne
Mansaas og
Jan Tore Pilhaug. Meld fravær
til Kari Hanne Mansaas
(414 69 593)

Hovedkorps

Anita Lind (97760027)
Marianne Søbakk (99504080)
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Terminliste - 2016
Mars
01.03
08.03
15.03
22.03
29.03
April
02. - 03.
05.04
12.04
16. - 17.
17.04
19.04
26.04
29.04 -01.05
Mai
03.05
10.05
17.05
22.05
24.05
24. – 26.
28.05
31.05
juni
3.-4.
juni
24.-26.

Aktivitet

Hvem skal delta?

Øvelse
Øvelse
Øvelse
PÅSKEFERIE
Øvelse

Alle
Alle
Alle
Øvelse utgår for alle
Alle

Bo-hjemme-seminar
Øvelse med hentekonsert
Øvelse
DM Lørenskog
DM Asker
Øvelse
Øvelse
Loppemarked

NB! Hovedkorpset
Alle
Alle
Junior- og aspirantkorps
NB! Hovedkorpset
Alle
Alle
Alle

Øvelse
Øvelse
17. mai feiring
Østkanttreff
Øvelse
Rekrutteringsturné
Flomdagen
Øvelse

Alle
Alle
Alle
NB! Hovedkorpset
Alle
Junior- og aspirantkorps
Alle
Alle

Peter Wessel Festival
Sommeravslutning
Sommertur til Kristiansand

Junior- og aspirantkorps
Alle
NB! Hovedkorpset

Styret 2016-2017
Verv:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara

Navn:
Kristoffer Søbakk
Solveig Taraldset
Marianne Falkenås
Randi Høilund
Elin Hermanstad Havik
Kristin Hvalstrand
Jarle Stave Botnen
Vigdis Lien Olsen
Mette Rogndokken

Mob:
47482818
99733081
90826082
99518647
48118540
99248480
99624046
97033379
99601741

Mail:
kristoffer@sobakk.no
leder@fetskolekorps.no
Marianne.falkenas@gmail.com
randi@hrevisjon.no
eliher@vegvesen.no
krihval@online.no
jarlesb@yahoo.com
Vigdis.lienolsen@gmail.com
rogndokken@gmail.com

Instrumentansvarlig er Stig Olsen. Han kan nåes på mail stigolse@gmail.com og på mob 90047316
Loppegjeng er: Harald Holm, Dennis Grepperud og Sigurd Ekre. Disse nåes på mob 41422245 eller på
lopper@fetskolekorps.no

Leder treffes på: Leder@fetskolekorps.no
Mob: 47482818
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