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Vil du spille i korps? 
 

Lysejordet skole har et eget korps,  
og du kan bli med!  
 

 
 

Instrumentprøving og minikonsert 
 

Velkommen til store gymsal 2. juni kl. 18:30.  
 

Prøv ulike instrumenter og hør korpset spille. 
 

De som allerede har meldt seg inn får utdelt instrumentene sine! 
 

Hva er bra med korps? 
I korpset lærer du å spille et instrument og du får nye venner. Du blir også med 

på mye moro, som å spille i toget på 17.mai og dra på turer med korpset. 
 

Sommertur 
Melder du deg inn innen 3. juni får du får du anledning til å være med på tur til 

Aarholt-tunet   
 

Når kan jeg begynne i korpset? 
Du begynner å øve og spille i korpset i 3. klasse, men du kan bli medlem 

allerede nå mens du går i 2.klasse! Da kan du velge instrument og bli litt kjent 
med korpset før du starter. 

 
Hvor mye øving er det? 

Aspirantene begynner med spilletimer i AKS tiden rett etter skolestart, og 
samspill for aspiranter begynner rett etter høstferien og er også i AKS tiden. 

 
Hvordan kan jeg bli med? 

Snakk med mammaen eller pappaen din om korpset. Foreldrene dine kan 
sende en epost til korps.lysejordet@gmail.com og melde deg inn. Det står 

mer om innmelding på neste side. 
 

 

 



 
 

Til de voksne 
 
 
Hvorfor korps? 
Å spille i skolekorps gir tilhørighet, læring og nye vennskap. I et korps er 
alle avhengige av hverandre for å oppnå et godt resultat. Slik utvikler 
barna evnen til å samarbeide, ta hensyn til hverandre, og å opptre 
selvstendig. Ved å spille musikk lærer barn og ungdom å uttrykke og 
bearbeide stemninger og følelser, uavhengig av språket. I korpset møtes 
elevene på tvers av klasser og årstrinn, og kan få gode, eldre 
rollemodeller. Korps er en fritidsaktivitet uten reservebenk. 
 
Hvor mye koster det? 
Kontingent for medlemskap i korpset per skoleår er kr. 2.500. Dette dekker 
utgifter til uniform, instrument og undervisning, samt en stor del av utgifter 
for turer og sosiale aktiviteter. Første året (3.klasse) har man mulighet til å 
dele betalingen (høst- og vårsemester). Ved innmelding betaler man kr. 
2.000 i depositum for instrument og uniform.  
 

Spilletider 

Korpset øver sammen hver torsdag ettermiddag. Spilletimer med 
musikklærer avtales individuelt.  
 

Turer, loppemarked og konserter  
For å holde medlemskostnadene lavest mulig, arrangerer korpset to 
loppemarkeder i året. Foreldrene bidrar ved å delta 1 til 2 kvelder på 
forhånd for å hente lopper, i tillegg til selve loppehelgen. Korpset 
arrangerer ikke kakelotterier, loddsalg eller lignende. 
 
Korpset holder to huskonserter per år for familie og julekonsert i Røa 
kirke. Vi arrangerer også sosiale kvelder for musikantene, en større 
sommertur, samt et årlig musikkseminar med overnatting i Arvika, Sverige. 
Hver 17. mai går korpset i toget i byen! 
 

Ønsker du mer informasjon? Se Facebook-siden til korpset eller 
se informasjonssiden om korpset på Lysejordet skoles nettsted. 

Finn oss begge steder ved å søke på «Lysejordet skoles musikkorps». 

Innmeldingsskjema 
 
Fyll ut skjemaet, scan/ta bilde av det med mobilen og send på epost til 
korps.lysejordet@gmail.com    
 
PS: Hvis du har fått dette skjemaet elektronisk, og ikke har tilgang til printer, kan 
du sende informasjonen fra skjemaet på epost som vanlig tekst.  

 
Om barnet  
 
Navn_______________________ 
 
Fødselsdato ________________ 
 
Skole _____________________ 
 
Trinn (per dags dato) ___________ 
 
Ønske om instrument 
 
Ranger ønsket instrument fra 1 til 3:  
 __Fløyte __Minituba 
 __Horn  __Saxofon 
 __Klarinett __Slagverk 
 __Kornett __Trombone 
 
 
Bruk av bilder 
 
Korpset publiserer bilder fra konserter 
og arrangementer. Bilder med barn 
publiseres uten navn. Tillater du dette 
for barnet? Sett kryss:  
 
 
__ Ja, jeg tillater slik bruk av bilder 
 
__ Nei, jeg tillater ikke slik bruk av 
bilder 
 

Om forelder / foresatt 1 
 
Navn_________________________ 
 
Adresse_______________________ 
 
Epost-adresse__________________ 
 
Telefonnummer_________________ 
 
 
Om forelder / foresatt 2 
 
Navn__________________________ 
 
Adresse_______________________ 
 
Epost-adresse __________________ 
 
Telefonnummer_________________ 
 
 
Signatur og dato: 
 
 
____________________________ 

 
 

 


