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Konserten 4.
mars



Nytt styre og
nye korpsledere



Born to play



Foreldremøte
23. april



17. mai



Korpstur i
juni

OBS!
Husk å gi beskjed til
korpslederne
om du blir
borte fra en
øvelse.
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Vel blåst!
Onsdag 4. mars ble en
historisk dag, da Hobøl
Skolekorps og Hobøl Kulturskole samarbeidet om
en konsert for aller første
gang.
Konserten bød på musikalske perler både i form
av korpsmusikk og ulike
soloinnslag. Det var spesielt gledelig at så mange av
korpsets egne medlemmer
og instruktører sto frem
som flotte solister denne
kvelden.
Dirigentene Svend Arne og
Anette har gjort en kjempejobb med hovedkorpset
og aspirantgruppa. Det var
høy stemning i salen da
alle medlemmene i sammen stemte i med en samba før pausen!

Haster!! Meld dere
på sommerkurs!
Hver sommer arrangerer
NMF sommerkurs for ulike
aldersgrupper rundt omkring på Østlandet.
Hobøl skolekorps betaler
kursavgiften for alle
førstegangsdeltakere!
Se eget skriv. Påmelding
innen 31. mars (NB!)

2 5 .

m a r s

2 0 1 5

Side

2

Korpstur i juni
Helgen 5.-7. juni skal
Hobøl Skolekorps reise
på tur til Peter Wesselfestivalen for juniorkorps
2015.
Hold av denne helgen!
Festivalen er like utenfor
Larvik, og de lover oss
musikkglede, samspill,
bading, grilling,
disco og tur til bøkeskogen.
Vi håper alle blir med!

Peter Wesselfestivalen i Larvik
foregår i området
rundt byen.

Nasjonaldagen
Hovedkorpset vil tradisjonen tro starte opp
med spilling ved flaggheising på Tomter, for
deretter å reise til Ringvoll for å spille på
Skjelfoss psykiatriske.

Korpset får egen buss.

Aspirantene blir med fra
Hobøl bo og behandlingssenter i forkant av
barnetoget og selvsagt
i barnetoget.
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Nytt i styre og stell
Hobøl Skolekorps avhold sitt årsmøte torsdag 12. februar, og det ble valgt nytt styre. Styret
har i ettertid konstituert seg på denne måten:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Nelleke Mazurel
Guri Øiseth
Børt Erik Vikheim
Kai Nylund

Mob:
Mob:
Mob:
Mob:

41
97
91
99

22
76
89
23

81
43
45
41

07
94
62
79

Det er også kommet på plass korpsledere (NB! Gi beskjed om fravær til en av disse):
Korpsledere hovedkorps:

Aud Vikheim
Lene Kristiansen

Mob: 92 03 60 36
Mob: 95 79 29 89

Korpsledere aspiranter:

Tonje Petersen
Guri Øiseth

Mob: 41 32 84 79
Mob: 97 76 43 94

Born to play—et utviklingsprogram fra NMF
Born to Play (BTP) er et

Hobøl skolekorps får hjelp:

Det er rundt det musikals-

samarbeid mellom NMF og

Korpsets medlemmer, fore-

ke at korpset bruker de

Norsk Tipping. Målsettingen

satte og styre skal få anled-

fleste av sine økonomiske

til programmet er å gjøre

ning til å sette ord på ut-

ressurser . Av den grunn er

korpset best mulig musi-

fordringene i korpset og få

det viktig at styret har en

kalsk utfra de for-

satt disse utfordringene i

mulighet til kvalitetssikring

utsetningene korpset har.

perspektiv for å danne en

rundt korpsets musikalske

Korpset skal bli litt bedre

tydelig retning fremover.

utvikling. Dette skal vi lære

hver gang korpset øver!

mer om!

Praktisk når det går mot mai...
Nå er det lurt å gå igjennom uniformen og marsjutstyret. Finn ut om noe må byttes eller fikses.
Uniforms– og materialforvalterne vil bistå dere i å
finne frem det dere måtte trenge onsdag 29. april.

«Musikk og
opplæring på
et instrument
er det eneste
som skiller
korpset fra
andre typer
fritidsaktivitet
er, derfor er
det viktig at
korpset lykkes
musikalsk og
at hver
musikant
mestrer litt
mer hver
gang.«
NMF
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Hva skjer a?
Torsdag 23. april

VIKTIG FORELDREMØTE (innkalling kommer!)

Lørdag 25. april

Marsjseminar Knapstad (8-16)

Mandag 27. april

Marsjøvelse (Knapstad)

Mandag 4. mai

Marsjøvelse (Tomter)

Mandag 11. mai

Marsjøvelse (Ringvoll)

Søndag 17. mai

Spilling på Tomter og Ringvoll før feiring og tog på
Knapstad (aspiranter kun på Knapstad)

Mandag 25. mai

2. pinsedag (ingen øvelse)

5. – 7. juni

Sommertur til Larvik

Søndag 14. juni

Bygdedag på Vestre Bråthe

Onsdag 17. juni

Sommeravslutning

