Korps er musikk, samarbeid, øving,
turer, konserter, stevner og fester.
Gamle tradisjoner og nye, gode
instrumenter får det til å svinge når
musikantene våre øver og marsjerer!
Det er veldig gøy å spille kul musikk
sammen med vennene sine! Vi
spiller alt fra korpsmarsjer til klassisk,
pop og rock.
Noen ganger arrangerer vi musikaler og konserter som
framføres for skolene, foreldrene og nærmiljøet. Det hender
også at vi stiller opp i konkurranser og reiser på turer.

ALLE KAN SPILLE I KORPS!
Når du begynner i korpset, velger du et instrument - vi har
barnetilpassede størrelser - og øver med spillelæreren din og
hjemme. Øving er viktig for å få godfølelsen, følelsen av at du
mestrer instrumentet ditt.

For å få en god balanse i korpset, vil vi
at du ønsker deg tre instrumenter. Da
er det lettere å oppfylle ett av
ønskene. Dirigenten prøver å oppfylle
så mange ønsker som mulig.
I år ønsker vi å ta inn 3-4 rekrutter
på baryton, 4-5 på kornett, 3-4 på
klarinett, 3-4 på horn, 1-2 på saksofon, 2 på slagverk, 3-4
trombone.

TIL DE VOKSNE
Skolekorpset gir barna opplæring på sine instrumenter av høyt
utdannede instruktører en gang i uken, i 30 minutter.
Hver skoleuke er det samspill i våre fire ulike korps: rekrutt-,
aspirant-, junior- og hovedkorps. At korpset er delt inn i hele
fire nivåer sørger for god og
jevn progresjon.
Som musikalsk ansvarlige i
korpset ønsker vi at hvert
barn skal få bred kunnskap
om og glede av musikk.

Musikk er verdens beste hobby, men skolekorpserfaring kan
også gi et godt grunnlag for å søke seg videre til høyere
musikkutdannelse.
Velkommen til et liv med musikk!
Hilsen Anna Kirstine og Knut Elias
Dirigenter og musikalsk ansvarlige i Ila og Bolteløkka skoles
musikkorps.

OPPLEVELSER!
Konserter - Oslomesterskap - Solo - Ensembler - 17. mai Norgesmesterskap - Julekonsert - Gatemusikanter - Hytteturer
- Nisseorkester - Oppdrag - Stevner – SOMMERTUR (som ofte
går til utlandet...)

BLI MED!
Mere informasjon og innmeldingsskjema finnes på ibkorps.no.
Har du spørsmål, kan du også kontakte rekrutteringsansvarlig i
styret, Eva Grosen Husby (evagrosen@yahoo.dk /
tlf: 926 28 066) eller styreleder Hallvord R. M. Steen
(styreleder@ibkorps.no / 486 03 894)

