Arbeidsbeskrivelse for korpsledere Kjelsås Skoles Musikkorps
Foreldre til barn i Kjelsås Skole Musikkorps har på frivillig basis etablert en
ordning hvor de stiller som korpsledere på korpets ordinære øvelser og konserter.
Ordinære øvelser
HOVEDKORPSET, øvelse kl. 18:00 – 20:00 i aulaen
JUNIORKORPSET, øvelse kl. 18:00 – 19:30 i musikkrommet
ASPIRANTKORPS 2, øvelse kl 16.45 – 17.35 i musikkrommet
ASPIRANTKORPS 1, øvelse kl 15.45 - 16.35 i musikkrommet
Kort beskrivelse av oppgavene til korpslederne på ordinære øvelser:
• Møte 17:50 for å gjøre klart til spilling
• Gi beskjed så tidlig som mulig til dirigent og leder for korpslederne ved
forsinkelse eller forfall: Marius, hovedkorpset (45223535)/ Petter, juniorog aspirantkorpset (48105298)
• Snakke med dirigenten før øvelsen for å klargjøre hva som er dagens plan
• Bistå med rigging og nedrigging før og etter øvelse
• Kopiere noter ved behov
• Holde vakt under pausen i øvelsen, og ta initiativ til å få inn til ny spilling
• Bistå til ro og konsentrasjon under øvelsene. Om nødvendig, sette seg i
korpset, skille de som bråker osv.
Nøkler og annen assistanse kan fås fra tilsynsvakten. Telefonnummer til
tilsynsvakten på skolen er: 90057302.
Forfall til øvelsene blir registrert av hvert enkelt medlem eller foresatt i SPOND
(grunnlag for mottatt støtte)
Konserter og andre aktiviteter
Under konserter og andre aktiviteter hvor korpsledere skal delta vil
hovedoppgaven være knyttet til rigging og annet forefallende arbeid under
arrangementet. Dette gjelder for:
• Konserter
• Seminarer
• Marsjering, 3 må gå sammen med korpset. 2 foran som styrer trafikk, en
bak som plukker opp og roer trafikk bakfra.
• Turer
• Arrangementer.
Vedlikehold av instrumenter
Verktøy og forbruksmateriell står i bøttekottet (gangen utenfor musikkrommet)
og på korpslageret. Oppgaver i forbindelse med instrumenter:
• Levere ut fliser og andre forbruksartikler
• Avklar med musikanten i samråd med dirigenten om det er behov for
bytte/reparasjon av instrument
• Formidle kontakt til instrumentansvarlig Erik Bergersen, tlf 90672425,
erik.bergersen@gmail.com.

