Vi trenger flere musikanter og drillere!

Bli med i
korpset!
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Korps er gøy - bli med du også!
Vil du lære å spille horn, kornett, tuba eller trommer? Eller liker
du å danse og opptre til musikk? Vil du bli kjent med nye venner
på forskjellige klassetrinn? Da er korpset noe for deg! Å være
med i korpset er både morsomt, lærerikt og sosialt.
Tonsenhagen skolekorps er et tradisjonsrikt og hyggelig korpstilbud til barn
ved Tonsenhagen skole i Oslo. Korpset består av ca. 60 medlemmer fordelt
omtrent likt på en musikantdel og en drilltropp. Sammen fremmer vi spille- og
drilleglede for barn fra 3.klasse og oppover ved skolen.
Korpset opptrer årlig i flere sammenhenger lokalt på Tonsenhagen/Årvoll,
såvel som i sentrum på 17. mai når det er mulig. Korpset deltar på flere
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Sølvtrofé på ØM i drill

årlige seminarer og konkurranser. Korpset er en svært sosial arena med godt
miljø som knytter både elever og foreldre sammen, gir positive utfordringer
og mange gode minner. Foruten det årlige 17. mai arrangementet og loppemarkedet arrangeres det hyggelige og opplevelsesrike korpsturer to ganger
i året – i år blir det Spania.
Korpset har profesjonelle instruktører som henter ut det beste i barna. Det
er individuelle instruktører i slagverk og messing, samt for de forskjellige
drillgrenene (drilldans, flagg, Trad. Majorettes, m.fl.). Korpset er inndelt i tre
nivåer etter erfaring og ferdighet: Junioraspirant, Senioraspirant og Hovedkorps/drilltropp. De yngste inspireres av de som har vært med litt lenger.
Musikantene har individuell undervisning én gang i uken og samspill én gang
i uken. Drillerne har trening én til to ganger i uken i grupper eller samlet
avhengig av nivå og satsingsområde.

Minikonsert

17. mai

Lyst til å spille? Lyst til å drille?

Velkommen til korpset!

Å være med i korpset er både morsomt, lærerikt og sosialt.
Hver onsdag er korpsdag, med trening for drillerne og øving for musikantene.
De yngste får øve/trene i SFO/AKS-tiden. Barna tilegner seg ferdigheter
innen musikk, dans/kroppskontroll, samarbeid og lagånd samtidig som de får
nye venner og blir del av felleskapet og det svært gode miljøet i korpset.
Korpset drives etter frivillighetsprinsippet med så lite dugnadsarbeid som
mulig. Som forelder forventes det kun at du bidrar et par helger i året av
tiden din – da særlig ifbm. gjennomføring av korpsets større arrangementer,
som. f.eks. loppemarkedet som er et viktig bidrag for å holde kontingenten så
lav som mulig. Utover dette er det å bidra til å skape rom for at barnet ditt
kan øve på instrument/drill, og ellers støtte opp om barnets deltakelse.
Korpset legger ikke jevnlig beslag på helgene, og øvingen på skolen foregår
også uten at foreldre trenger å være med. Korpsdeltagelse er en lærerik,
sosial, morsom og mangesidig fritidsaktivitet som også verdsettes i lokalsamfunnet utenfor skolen.

Lurer du på om du vil bli med?
Velkommen til oss på påmeldingsdagene onsdag 22.5 og 29.5
kl. 17:30-18:30 i aulaen (musikant) eller gymsalen (drill) hvor vi
svarer på spørsmål, evt. finner instrument og mottar påmelding.
Drillere vil få prøve begge dager for å se om det faller i smak.
Se http://tonsenhagenskolekorps.org/ for mer informasjon
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