Spill med oss

Fra Dirigenten

Tenk på vårt skolekorps som en liten lokal
musikkskole! Her får barnet ditt opplæring
på sitt instrument av høyt utdannende
instruktører, en gang i uken, i 30 minuter.
Det er lengre tid enn mange barn får i den
kommunale musikkskolen. Hver skoleuke er
det samspill i våre tre ulike korps - aspirant,
juniror- og hovedkorps.
Som musikalsk ansvarlig i korpset har jeg
en tanke om at hvert barn skal kunne få en
bred kunnskap og glede i musikk for etter skolekorpstiden å kunne fortsette med
musikk som verdens beste hobby, eller søke
seg videre til høyre musikkutdannelse.

VELG MELLOM FØLGENDE
INSTRUMENTER:
Fløyte
Klarinett
Saksofon (venteliste)
Trumpet (venteliste)
Valthorn

Trombone
Baryton
Tuba
Slagverk (venteliste)

Velkommen til et liv med musikk!
Mads Lønnkvist

- Dirigent og musikalsk ansvarlig i
Ila og Bolteløkka skoles musikkorps.

Ila og Bolteløkka Skolekorps
Et symfoniskt blåseorkester

www.ibkorps.no

Ila og
Bolteløkka
Skolekorps

HUSKONSERTER !

Dette er interne konserter som holdes en
gang i halvåret. Tema spenner fra solospill til
ensemblespill.
Her får barna sjanse å spille andre former
en janitsjarkorps. Det er utrolig spennende
å spille solo for et stort publikum!

Oslo og Norgesmesterskap!

Vi har deltatt i Oslomesterskapet 6 ganger og
hevder oss blant de beste i hovedstaden. Vi
har også deltatt i Norgesmesterskapet og skal
være med også i år, i Trondhjem. I oppkjøringen til mesterskap jobber korpset mer intensivt med færre stykker, og perfeksjonerer
blant annet i helgeseminarer. Korpsets nivå
heves og det er både gøy å delta og interessant å høre andre korps!

Høstmusikal/konsert

N

år du har begynt i korpset velger man et instrument. For å beholde en god instrumentfordeling i korpset kan ikke alle spille tuba.
Derfor er det en fordel å ha tre ønskeinstrument
klar på en prioriteringsliste når du søker for å
øke sjansen til å få en plass. Dirigenten passer
på at alle ønsker etterkommes så langt det er
mulig!
Når du spiller i korps inkluderer det hjemmeøving for å oppnå en god mestringsfølelse. Dette
bør både barn og foreldre være klar over ved
start. Sammen med din spillelærer får dere
gode råd om hvordan!

Alle kan spille i korps! Noen instrumenter kan virke
store og skremmende, men vi kan ordne med barnetillpassede størrelser!
Om du er interessert i å begynne i korpset så meld
din interesse til Henrik Njå, henrik.njaa@gmail.com
Vi trenger navn, klasse, skole og instrumentønske,
gjerne 3 stk i prioritert rekkefølge.

Påmeldingsfrist 20. mai og møte for
de nye rekrutter 22. mai

5 år på rad har vi hatt musikalprojekt med
stor suksess. Her får barna prøve seg i andre
scenekunstformer som dans, skuespill, sang
og andre scenetekniske ferdigheter.

OG MYE MER... !

Vi får ofte spilleoppdrag 16 og 17 mai, arrange-
menter i bydelen, film og Tv prosjekter, musikkstevner med andre korps og stemningsfull
julekonsert og juletrefest. ..

ÅRETS STORE SOMMERTUR

(som ofte går til utlandet!)

