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FORELDREMØTE FOR ASPIRANTFORELDRE TIRSDAG 13. OKTOBER
Styreleder, Solveig Taraldset, vil holde er kort foreldremøte for aspirantene. Det første møtet
starter kl. 1800 (for foreldrene til 2. klassingene), og det andre starter kl. 1900 (for foreldrene
til 3. klassingene og oppover). Hvert møte varer i ca. 15 minutter. Velkommen!

PROGRAM TIL KULTURUKA
Korpset har fått i oppdrag å dele ut program for kulturuka 2015. Dette er et betalt oppdrag, så
det blir klingende mynt i korps-kassen.
Dette vil si at korpset i løpet av kommende uke skal levere program i alle postkassene i
kommunen. Det er 16 roder som skal fordeles. Korpset trenger derfor 16 frivillige til å ta hver
sin rode. Vi prøver å fordele slik at man får rode i nærheten av der man bor. Meld fra til
Solveig Taraldset på sms (99733081) eller på e-post: leder@fetskolekorps.no om du kan ta en
kveldstur med brosjyrer kommende uke. Utdelingsfristen er søndag 18. oktober.
Brosjyrene kan hentes på øvelsen tirsdag. Dersom du ønsker å gå før, ta direkte kontakt, så
avtaler vi annet tidspunkt for henting.
HJEMMESEMINAR 31. OKTOBER – 1. NOVEMBER
Snart braker høstens første hjemmeseminar løs for alle musikantene i aspirant- og
juniorkorpset og i hovedkorpset. Tema er filmmusikk, og det er bare å glede seg! Følgende
program er satt opp for de ulike korpsene.
Lørdag 31. oktober møter alle opp på Østersund ungdomsskole.
Hovedkorpset spiller fra kl. 1000 -1600.
Aspirant- og juniorkorpset spiller fra kl. 1200 – 1500.
Søndag 1. november møter alle opp i Ridderhallen på Riddersand skole.
Hovedkorpset spiller fra kl. 1000 -1300
Hovedkorps og aspirantkorps har felles øvelse kl. 1300 -1330
Juniorkorps øver fra kl. 1330 -1430
Konserten starter kl. 1500
Det vil være en liten pause for aspirantene mellom øvelsene og selve konserten på søndagen,
og man har mulighet for å spise litt hjemme og/eller evt. skifte klær. Hvis noen av
aspirantbarna likevel ønsker å være på skolen frem til konserten begynner, må de være
sammen med en av foreldrene sine.
Hvis du har noen spørsmål rundt seminaret, kan du ta kontakt med Vigdis Lien Olsen eller
Leder treffes på: Leder@fetskolekorps.no
Mob: 99733081
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Anne Bakke for mer informasjon.
ØVELSE 3. NOVEMBER
3.november blir øvelsen for hovedkorpset avlyst. Aspirantene/juniorene har øvelse som vanlig.

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.
Korpsledere er
Hovedkorps: Anita Lind (97760027) og Marianne Søbakk (99504080)
Juniorkorps: Ledig verv/stilling. Beskjed gis inntil videre til Solveig (99733081)

NYE KORPSLEDERE FOR JUNIORKORPSET
Vi takker Kristin og Jeanette som har vært korpsledere for juniorene i to år. Det er nå et sterkt behov
for to nye korpsledere for juniorkorpset. Dette er kanskje korpset koseligste jobb. Det trengs ingen
kunnskaper rundt korpsdrift og instrumenter. Vervet består i å hjelpe musikanter og dirigenter med
praktiske oppgaver i forbindelse med øvelser og konserter, f.eks. rigge klasserom før og etter øvelser,
kopiere noter osv. Husk også at rigging av klasserom kan alle foreldre/foresatte bidra med selv om de
ikke er korpsledere. Meld deg til tjeneste på e-post: leder@fetskolekorps.no eller tlf. 99733081.
Gjerne før øvelsen på tirsdag!

LOPPEMARKED
Torsdag 30. april – søndag 1. mai er loppemarkedhelg. Hold av dagene, minst en av
foreldrene må møte opp, men vi setter stor pris på at alle stiller opp. Dette er årets dugnad, og
her tjener korpset mye penger. Musikantene er også velkommen til å hjelpe til.

Fast øvelsestid
Tirsdager 1800-1930

Fast øvelsessted
Østersund, 10.
klassebasen

Hvem?

Korpsledere

Juniorkorpset
Aspirantene er delt i to grupper.
Kl. 18.00 - 18.45 skal 2.
klassingene spille sammen
Kl. 19.00 - 19.45 skal de som går i
3. klasse og oppover spille
sammen.

Tirsdager 18-2030

Østersund, amfiet

Leder treffes på: Leder@fetskolekorps.no
Mob: 99733081

Hovedkorps

Anita Lind
(97760027)
Marianne Søbakk
(99504080)
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Styret 2015
Verv:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara

Navn:
Solveig Taraldset
Kristoffer Søbakk
Kristin Hvalstrand
Randi Høilund
Elin Hermanstad Havik
Kirsti Hettasch
Frank Ove Lind
Vigdis Lien Olsen
Mette Rogndokken

Mob:
99733081
47482818
99248480
99518647
48118540
98483992
97777773
97033379
99601741

Mail:
leder@fetskolekorps.no
kristoffer@sobakk.no
krihval@online.no
randi@hrevisjon.no
eliher@vegvesen.no
hettasch@hettasch.com
frank.ove.lind@gmail.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: 99733081
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