
Uranienborg skolekorps  

 
Høst 2012 

 

http://uranienborgskolekorps.no/ 

uranienborgskolekorps@gmail.com 

 

Instruktører 

Dirigent 
Vikardirigent 

Marius Gjersø 
Ola Røndahl 

mariusgje@gmail.com 452 23 535 
974 86 615 

Dirigent aspirant-jr. Kari-Andrea Johansen kariandrea.johansen@gmail.com 941 83 314 
Klarinett/saksofon: Wenche Bilden webil@vikenfiber.no 917 59 217 
Slagverk: Daniel Paulsen daniel.paulsen@nmh.no 473 05 640 
Fløyte:   Kari-Andrea Johansen kariandrea.johansen@gmail.com 950 51 632 
Grovmessing: Øyvind Østern oeyvindo@start.no 926 42 152 
Saksofon: Fredrik B. Olsen  saxofonizt@hotmail.com 918 60 391 
Trompet: Lasse Tronstad lassetron@hotmail.com 988 77 000   
 

Styre 

Leder Gudleik Njå gudleik.njaa@grieg.no 976 81 984 
Nestleder  Eigil Gotaas eigil.gotaas@gmail.com 920 20 713 
Kasserer Brita Alsos b.alsos@online.no 928 46 657 
Sekretær Lisa Kjønigsen lisa.kjonigsen@gmail.com 980 84 445 
Instrumentansvarlig Øyvind Olsen oeyvindo@start.no 926 42 152 
Uniformsansvarlig Anette Simonsen anette@resultatstyring.no 911 55 664 
Motivator Kristin Maltau kristin.maltau@dnbnor.no 930 37 800 
  
Korpsrepresentanter: 
Kristian Hellner og Hedda Flattum 
Vara: Paula Simonsen og Olav Buan  
 
Vara: 
Raino Malnes og Kristin Slørdahl 
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Øvinger 
Fellesøvinger er på onsdager: 

• Høstens nye aspiranter starter med fellesøvinger etter nyttår fra kl. 15:30 – 16:30. 
• Frem til høstferien: Juniorer I & II, som inkluderer fjorårets aspiranter og juniorer, spiller fra 

15:30  til 17:00. De vil da bli hentet fra AKS.  Kommer tilbake med mer info for øvelser etter 
høstferien.  

• Hovedkorpset har øvelse 18:00 – 20:00  
• Band… 

 
I tillegg er det 30 min spilletime, tidspunkt avtales nærmere mellom den enkelte og instruktør. 
 
Konserter og seminar 
I løpet av høsten planlegges følgende musikalske aktiviteter. 
 

• Stevne på Tusenfryd, 8. september 
• Seminar avholdes på skolen og består både av gruppeundervisning og samspill.  Det blir konsert for 

foreldre søndag ettermiddag og utdeling av årsstjerner, beger og skjold til musikantene. 
• Spilling på skolens julegrantenning med grøtfest for korpsmusikanter og foreldre etterpå 
• Julekonsert i Uranienborg kirke 

 
Korpsvakt 
Til alle øvinger er det korpsvakt med foreldre fra de respektive gruppene. Vaktene skal komme 15. 
min før øving og være til 15 minutter etter å bistå til at øvingen blir effektiv.  Musikantene skal 
primært greie instrumenter, noter og notestativ selv, men spesielt de minste kan trenge litt hjelp.  
Det gjelder også trommeslagerne som har mye å bære. 
 
Juniorer kommer rett fra AKS slik at korpsvakten må også ha med noe barna kan spise og drikke. 
 
Prøvespill for nye aspiranter  
Alle som har meldt sin interesse for å bli med i korpset er invitert til prøvespill onsdag 5. sept. Kl. 17:00 i et 
klasserom i første etasje. Dirigent Marius og flere hjelper til slik at alle får finne frem til et passende instrument. 
Etterpå er det foreldremøte for de nye foreldrene. 
 
Loppemarked 20-21 oktober  
Vår viktigste dugnad er loppemarkedet som vi arrangerer 20-21. oktober i år. Vi har en egen loppekomité som får 
hjulene i gang i løpet av høsten. Mer informasjon og vaktlister blir sendt ut i god tid. Komitéleder er Tom Flattum 
(tom.flattum@akershusenergi.no) 
 
Høstens konsert 
Høstens konsert er under planlegging. Det eneste vi vet er at det blir en spennende og litt utfordrende konsert og 
at den kommer til å finne sted en kveld etter seminarhelgen! 
 
Nisse-korps i skolegården  5. des (Julegrantenning) 
Hvert år er korpset med for å spille når korpset tenner sitt juletre. Ta gjerne på en nisselue og andre effekter. 
Etterpå samles vil på Bessa og spiser julegrøt. Både hovedkorps og junior 1 og junior 2 deltar i spilling.  
Aspirantene er med med nisslue og på grøtfest men spiller ikke. 
 
 
 



Julekonsert 
Uranienborg skolekorps avslutter terminen med en julekonsert sammen med andre musikkgrupper som 
Blokkfløytistene og strykeorkestre i Uranienborg kirke. Konserten pleier å starte kl. 18:00 men det er 
generalprøve først. 
 

Uke Inviduelle 
spilletimer Dato Hovedkorps Junior  Aspirant Aktivitet foreldre 

34   on 22.aug       Styremøte 

35 
Første uke med 
individuelle 
spilletimer 

on 29.aug 

Første fellesøvelse, 
spilletimer starter denne 
uken på samme tid som 
før ferien hvis ikke annet 
er avtalt med 
spillelærer. 
Forberedelse til stevne 
– viktig å øve!  

Første øvelse, 
kick off nye junior 
1+2 

  

Litt ekstra startmarkering på 
øvelsene 

36 Spilletimer on 05.sep Samspill. Forberedelse 
til stevne – viktig å øve! Vanlig øvelse Prøvespilling   

   lø 08.sep Tusenfryd 
Hovedkorps 
spiller.  
Juniorer er med, 
spiller ikke 

  

Frivillige hjelpere? 
Transport avtales. Ta med 
niste. Felles reise, oppmøte 
08:30 i skolegården 

37 Spilletimer on 12.sep Samspill Vanlig øvelse, 
Safari     

38 Spilletimer on 19.sep Samspill Vanlig øvelse, 
Safari 

Aspirantene starter 
med individuelle 
spilletimer fra uke 
38, eller når det 
avtales direkte 
med lærer 

Styremøte 

39 Spilletimer on 26.sep Samspill Vanlig øvelse, 
Safari     

40 Ingen spilletimer   HØSTFERIE       

41 Spilletimer on 10.okt Samspill Vanlig øvelse, 
Safari   Loppehenting. Alle 

42 Spilletimer on 17.okt Samspill Vanlig øvelse, 
Safari   Loppehenting. Alle 

   fr 19.okt     
Nye korpsforeldre 
bidrar også i 
loppemarkedet 

Forberedelseskveld (kl 17-
sent), alle 

  lø 20.okt Loppemarked 
Hovedkorps spiller 
kledd i lopper kl 
12:00   

LOPPEMARKED, alle 
foreldre selger 

   sø 21.okt Loppemarked   
  

LOPPEMARKED, alle 
foreldre selger 



Uke Inviduelle 
spilletimer Dato Hovedkorps Junior  Aspirant Aktivitet foreldre 

43 Spilletimer on 24.okt FN Dag markering? 
Vanlig øvelse, 
Safari+ FN Dag 
markering? 

  

Styremøte 

44 Spilletimer on 31.okt Samspill Vanlig øvelse, 
Safari     

45 Spilletimer on 07.nov Samspill   
  

  

  lø 10.nov SEMINAR-HELG FOR 
ALLE 

Seminar med 
avslutn. Konsert 
Safari tema 

  

Matservering til barn, 
klargjøring og rydding av 
rom. Uniformsdugnad 

46 Spilletimer on 14.nov Samspill       

47 Spilletimer on 21.nov Samspill Vanlig øvelse, Jul   Styremøte 

48 Spilletimer on 28.nov Samspill Vanlig øvelse, Jul     

49 Spilletimer on 05.des 
Julegrantenning / 
grøtfest, onsdag, 
konsert 

Junior 1 og 2 
deltar på konsert 

Aspirantene er 
velkomne på 
grøtfest og 
julegran tenning 

Styret og Kafeteriakomitè 

50 Siste spilletime før jul on 12.des Samspill Vanlig øvelse, Jul 

  

  

51   on 19.des Samspill Siste samspill 
øvelse,     

51  fr 21.des 
Julekonsert Uranienborg 
kirke, ingen spilletimer 
denne uken 

Junior 2 er med 
på konsert 

  

  

0     JULEFERIE   
  

  

1   ma 02.jan Styremøte       

2 Første spilletime etter 
jul ma 09.jan Første fellesøvelse etter 

jul 
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