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Dato

Uke

SM

SV

Høstferie
Vanlig øvelse.

Hege og Helle Marie

Seminar for hovedkorpset med Strindheim og
Ranheim ifm Show-konsert. Sted: Strindheim skole.
Tidspunkt kommer.
Seminar for junior og aspirant med Strindheim og
Ranheim ifm Show-konsert. Sted: Strindheim skole.
Tidspunkt kommer.

Oppgaver fordeles

Tirsdag 19/10

Vanlig øvelse.

Trygve og Elin

Guri

Kristian R og Kristian HØ

-

Onsdag 27/10

Fellesøvelse for hovedkorpset med Strindheim og
Ranheim ifm Show konsert. Sted: Ranheim skole.
Tidspunkt: 17:30-20:00. (Ingen øvelse dagen før for
hovedkorpset – andre grupper øver som normalt)
Fellesøvelse med Strindheim og Ranheim ifm Show
konsert. NB! Alle deltakere inkl. sceneteknikere og
tullekorps. Sted: Strindheim skole. Tidspunkt:
17:30-20:00. Ingen øvelse dagen etter – gjelder alle
grupper.
Generalprøve show konsert. NB! Alle deltakere inkl.
sceneteknikere og tullekorps. Tidspunkt: 17:0020:00. Sted: Blussuvoll skole.

Anneli og Maren

-

Se egen arbeidsliste
(kommer uke 43)

-

Show – konsert på Blussuvoll skole. Oppmøte 11:00.
Konserter 12:30 og 16:00. Avslutningsfest for
musikanter og dusk/drill.
Vanlig øvelse.

Se egen arbeidsliste
(kommer uke 43)

-

Lotte og Anja

41

Tirsdag 12/10

41

Fre 15-17/10

41

Lør 16-17/10

42

43

FV

Innhold

40

44

Mandag 1/11

44

Fredag 5/11

44

Lørdag 6/11

45

Tirsdag 9/11

46

Tirsdag 16/11

Vanlig øvelse.
Årsmøte kl 20:15 på Lade skole (klasserom ved
korpsrom)

47

Tirsdag 23/11

Vanlig øvelse.

47

Søndag 28/11

Nissespilling
Ringve
hovedkorpset.

48

Tirsdag 30/11

49

Tirsdag 7/12

49
50

Dag

Oppgaver fordeles

Petter og Reidun Elise

x

Dag
Dag

Filip og Andrea

Dag

Vanlig øvelse.

Inga og Marte

Guri

Vanlig øvelse.

Marit og Idun

Guri

Lørdag 11/12

Adventkonsert i Lade kirke kl 14:00. Oppmøtetid
kommer.

-

Tirsdag 14/12

Juleavslutning for alle grupper m/familie.

-

Museum.

Oppdrag

for

Dag

Tirsdag er korpsdag. Møt opp på korpsrommet på Lade skole mellom 18 og 20 hvis du har spørsmål eller ønsker kontakt.
Dirigenter:
Hovedkorps: Helge Rolstadås 959 18 692
Junior og aspirant: Marit Grønli 482 33 574
Leder; Dag Økland 970 26 714, leder@ladeskolekorps.no
NB: Fravær skal meldes på forhånd til dirigenten. Bruk SMS.

ØVINGSTIDER
Grupper

Instruktører:
Dusk og drill: Leikny Skjærseth 974 62 828

Tidspunkt

Sted

Juniorer

Tirsdag 13.45-14.45

Klasserom

Aspiranter

Tirsdag 15.00-15.45

Klasserom

Dusk

Tirsdag 15.45-16.25

Gymsal

Smådrill

Tirsdag 16.25-17.05

Gymsal

Stordrill (hovedkorpset)

Tirsdag 17.05-17.45

Gymsal

Hovedkorps

Tirsdag 18.00-20.00

Gymsal
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Foreldrevakt - hovedkorpset
Etter ønske fra både dirigenten og flere foreldre viderefører vi ordningen med foreldrevakt under hovedkorpsets øvelse. Dette
tror vi har en positiv betydning først og fremst for øvelsenes kvalitet, men også til at foreldre får oppleve øvelsene og bli kjent
med andre foreldre.
Da ordningen kom i stand i fjor opplevde vi at det ble brukt mindre tid på å organisere øvelsen og mer tid på å spille. I tillegg har
foreldrevaktene vært viktige i arbeidet for at musikantene har ryddet gymsalen selv etter øvelsen så ikke dette ansvaret faller på
den siste voksne som forlater bygget. Flere foreldre har vært gode hjelpere, både med å holde ro og orden så dirigenten kan
konsentrere seg om å lede innøvingen og å hjelpe enkeltmusikanter med innøvingen.
Foreldrevaktene bes om å bistå barna og dirigenten med praktiske forhold - dvs være tilstede i øvelseslokalet med følgende
oppgaver:
- hjelpe til med å få musikanter og utstyr spilleklart til riktig tid og tilbake på plass etter endt øvelse (17:50 -18:05 og etter
øvelsen)
- hjelpe til med å finne frem noter (kun enkeltnoter når en musikant har glemt noter hjemme)
- hjelpe dirigenten med å holde ro ved behov
- ha tilsyn med musikantene i pausen
- bistå ved evt andre ting som skjer i løpet av øvelsen
- de foreldre som spiller korpsinstrumentene er velkomne til å ta med instrumentet og spille litt sammen med korpset dersom de
har lyst
- når det ikke er konkrete oppgaver: være publikum og glede seg over den fremgang korpset har i løpet av øvelsen
Dersom dere lurer på noe – ta kontakt med dirigenten ved oppmøte eller den som har styrevakt (det er stort sett noen tilstede på
korpsrommet hver tirsdag). Dersom dere ikke har mulighet til å stille ber vi dere om å bytte med noen andre på listen.
Håper dette vil oppleves som noe positivt for musikanter og foreldre!

24.10.2010

