Velg siden som passer deg!

Har du et barn som vil drille i korpset?
Du er heldig!
Ditt barn går på en skole med et skolekorps med høyt nivå, god økonomi og effektiv administrasjon. Korsvoll
skolekorps er det korpset i området med flest musikanter og drillere.
Vi håper ditt barn vil drille og etter hvert spille, og at du velger skolekorps.
Første året man driller (aspirantdrill) er det kun drilling. På årsmøtet i februar 2012 ble det vedtatt at reglene for drill
endres slik at alle juniordrillere også må spille i korpset. Bakgrunnen til dette var bl.a.

Noen års erfaring med å spille vil være positivt for drillere.

Økt sosialt fellesskap mellom drill og spill i korpset
I tillegg til drill og spilletimer, får de samspill, 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.
Drilltider er mandager mellom kl. 17 og 21, med oppstart i august. Drillaspiranter øver kl. 17 – 18. Kontingenten for
drill er 800 kr. i semesteret.
Har du lyst til å prøve? Møt opp ved gymsalen på Korsvoll skole mandag 26. august kl. 1715
Se også korpsets hjemmeside: http://www.korsvollsk.no/
Kontakt oss gjerne på e-post hvis det er noe du lurer på: post@korsvollsk.no
Velkommen!

Velg siden som passer deg!

Vil barnet ditt drille i korps, men du vil ikke ha dugnader?
Ta det rolig. Korsvoll skolekorps har redusert dugnadsinnsatsen de siste årene. Foreldrene synes å finne dugnadsnivået
i korpset akseptabelt. I det daglige er det lite oppfølging av barnet som spiller eller driller i korps. Alt skjer på skolen, 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. Utover det har vi en parkeringsvakt og to kvelder å ta imot lopper,
hvert semester. Kontingenten for drill er 800 kr. i semesteret.
Vi foreslår at du lar barnet ditt prøve korpset.
Første året man driller (aspirantdrill) er det kun drilling. På årsmøtet i februar 2012 ble det vedtatt at reglene for drill
endres slik at alle juniordrillere også må spille i korpset.
Bakgrunnen til dette var bl.a.

Noen års erfaring med å spille vil være positivt for drillere.

Økt sosialt fellesskap mellom drill og spill i korpset
Drilltider er mandager mellom kl. 17 og 21, med oppstart i august. Drillaspiranter øver kl. 17 – 18
Har du lyst til å prøve? Møt opp ved gymsalen på Korsvoll skole mandag 26. august kl. 1715
Se også korpsets hjemmeside: http://www.korsvollsk.no/
Kontakt oss gjerne på e-post hvis det er noe du lurer på: post@korsvollsk.no
Velkommen!

