
Til foreldrene med elever på skolene Haugerud, Lutvann og Trosterud 
 

Bli med i skolekorps! 
 
Liker du å spille?  
Går du på 4. til 10. trinn?  
Kanskje du har lyst til å lære å spille et korpsinstrument sammen med andre?  
 
Jeg heter Arne Storøy og er en beboer som ønsker å prøve å få til et skolekorps i området for barn og unge 
som har lyst til å lære å spille et korpsinstrument. Dersom interessen blir stor nok, tenker jeg at vi kan 
starte opp høsten 2018. Vi vil prøve å få til at enkelt/gruppeøvelser foregår på skolen som musikanten er 
elev på. Hvilken skole samspillsøvelsene blir på, er avhengig av hvor korpsets musikkutstyr kan lagres og 
hvor det finnes øvingslokale som man kan spille i. 
 
Hvis dette skolekorpsprosjektet skal kunne bli mulig, er man avhengig av at noen foreldre vil bli med i et 
interimsstyret som kan organisere dette. Det er behov for en leder og styremedlemmer (gjerne med 
erfaring fra korps). Er dette noe du som foreldre kan tenke deg å bli med i?  
 
Det er søkt etter en prosjektdirigent, navn kommer når den er på plass. Medlemskontingenten foreslås satt 
til kr 1500,- pr. halvår, inkludert instrumentleie. Dette kan vi søke om å få dekket av midler fra bydel Alna, 
hvis foreldrenes økonomi til sier det. Skriv deres svar i påmeldingsskjemaet nedenfor. Prosjektet håper på 
støtte fra bla. bydel Alna og Oslo kommune.  
 
Synes du dette høres morsomt ut? Fyll inn svarslippen og lever den på kontoret på skolen din snarest 
mulig.  
 
Hilsen  
Arne Storøy  
Har dere spørsmål kan dere kontakte meg på mobil: 913 53 154, epost: arnstoro@online.no 

 

------(klipp)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Påmelding til skolekorpsprosjekt i Trosterud/Haugerud området:  

Ditt navn: ..............................................................Fødselsdato:...................................  

Din adresse: ..............................................................Postnr:...................................  

Skolens navn (der som du er elev): ......................................................Klasse:......  

Musikkinstrument ønskes låne/leies (messing, treblås,tromme): ................................  

Har musikkinstrument selv (hvilket):...................................  

Foresattes navn: .............................................................  

Jeg kan påta meg følgende verv i interimsstyret: ...........................................  

Mobil:......................................................... Epost………………………………………………………  

Økonomi: Ønskes det at det søkes om kontingentstøtte for dere fra bydel Alna?  

JA eller NEI (trenger ikke å søke):...................................  

Underskrift_________________________________________________ 

mailto:arnstoro@online.no

