
Har du et barn som vil spille eller drille i korpset?  

Du er heldig! Ditt barn går på en skole med et skolekorps med høyt musikalsk nivå, egen drilltropp, god økonomi 

og effektiv administrasjon. Alle barn fra Korsvoll og Kringsjå skole er velkommen i skolekorpset.  

Vi håper ditt barn velger skolekorps. I tillegg til god kvalitet på spilletimer vil de få de samspill og/eller drilløvelse, 

som gir musikalsk glede og samhold på tvers av alder og kjønn. I mai spiller vi marsjer. Resten av året spiller vi 

konsertstoff, med popsanger, dansemusikk og klassisk. 

Vi tilbyr følgende til aspiranter fra august 2020 

Drilløvelser: 

Mandager kl 18-19 - for barn fra 2.klasse. 

Starter barnet som aspirantdrill i 2. klasse er det kun 

drilling. I 3. klasse må barnet både spille og drille. 

Valget mellom spill og drill tas senere i løpet. 

 

Spilletimer og samspill:  

Spilletimer (20 min i uken) er mandag, onsdag eller 

torsdag mellom kl. 15 og 19 avhengig av instrument. 

Samspill for nye aspiranter starter mandag etter 

høstferien. Øvelsen er mellom kl. 1530-1630.   

Kontingenten for høstsemesteret 2020 

 1500 kr for spillaspiranter 

 850 kr for drillaspiranter 

Valg av instrument, drill og innmelding 

Normalt tilbyr vi prøving av instrumenter og drillstav. I år har vi smitteverntiltak som ikke gir mulighet for det. 

På hjemmesiden vår finner du informasjon om korpset, instrumenter og drill. Alle barna som er interessert 

oppfordres til å se på dette. Det gjelder 2. klassinger og eldre for instrument og 1. klassinger og eldre for drill. 

Her kan du fylle inn og sende oss prioritering for valg av instrument og/eller drill. Vi fordeler på basis av 

prioritert ønske, korpsets besetning og ledige instrumenter.  

Utlevering av instrument og/eller drillstav skjer etter avtale, og etter vi har mottatt signert innmeldingsskjema. 

Digitalt informasjonsmøte 
På mandag 25. mai tilbyr vi et digitalt informasjonsmøte om korpset på zoom via denne lenken: 
https://us02web.zoom.us/j/84998458078 (møte ID: 849 9845 8078) 
 

Vil barnet ditt spille eller drille i korps, men du er skeptisk til dugnader?  
Ta det rolig. De fleste foreldrene synes å finne dugnadsnivået i korpset akseptabelt. All øvelse skjer på Korsvoll 
skole, så det er lite transport. To ganger i året har vi loppemarked. Da ønsker vi at alle foreldre skal stille. Helgen 
er ganske intens, men det er sosialt, og barna har det gøy. I tillegg må man ta imot lopper to kvelder i 
semesteret. Det behøves også noe rigging til konserter, og bistand i forbindelse med øvelse og arrangementer 
– da fordeler vi innsatsen etter innspill på hva man ønsker å gjøre.  
 
Kontakt oss gjerne på e-post: post@korsvollsk.no. Se også korpsets hjemmeside: http://www.korsvollsk.no/  
 

Velkommen! 
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