Kringsjå skolemusikk

Korpslederens oppgaver
Øvelsen
•
•
•
•
•
•
•

møte en halv time i forkant
rigge stoler + slagverk (sammen med slagverkerne)
føre liste for oppmøte og fravær
holde ro, skape trivsel
trommeslageroppgaver står i “den røde boka”
rydde opp etter øvelsen
koke kaffe og servere vann + evt. biteti i pausa

Spilleoppdrag/marsjering
•
•
•
•
•

undersøke i forkant om korpset “er spillbart” og har utstyr – spesielt slagverk
forberede en marsjeringsrute
møte opp i forkant med fane
stille opp korpset (med hjelp av de store)
være til stede med korpset til oppdraget er utført

Konserter og konkurransespilling
•
•
•
•
•
•

sørge for at alt utstyr er med – spesielt slagverk + førstehjelpsveske
møte i forkant og være til stede
rigge stoler, notestativ og trommer
finne sted for å pakke ut instrumenter og oppbevare klær etc.
finne sted for oppvarming
før konkurransespilling; fylle ut og levere “korpsoppsett” til arrangør

Turer
•
•
•
•

sørge for at alt utstyr er med – spesielt slagverk + førstehjelpsveske
holde oversikt over hvor medlemmene er
lønner seg å ha medlemmenes mobiltelefonnumre
minne medlemmene på møtepunkter

17.mai
•
•
•
•
•
•

Dirigent til «ja, vi elsker» (3 vers), 1 vers av «Norge i rødt, hvitt og blått»
på forhånd avtale med rektor/kontordame på Kringsjå skole et rom hvor vi kan pakke opp instrumenter og
oppbevare kasser
på forhånd ordne med drikke (juicekartonger el.), evt. boller, søppelsekk i bussen mellom Kringsjå skole og
Sportsplassen
bør være 3 korpsledere som møter opp senest 30 min før det starter
en korpsleder med fane, en som går bak korpset og en som legger ut drikke i bussene
passe på at alle har hvite hansker og avgjøre om det skal brukes regnfrakker eller ikke
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