Bli me’ du å!
Lyst til å være med?

Hvem er vi?

Har du lyst på en hobby med musikk og
show?
Kan du tenke deg å spille og bli venner med
barn og ungdom på tvers av skoler og
klassetrinn?
Vil du dra på turer i inn- og utland og få nye
venner?

Aspirantkorpset:
De yngste musikerne er med i aspirantkorpset.
Her er det vekt på lek og moro og å trene på
samspill.

Da er skolekorpset noe for deg!
Vi er korpset for skolene på Brundalen og
Charlottenlund, og øver på Charlottenlund
ungdomsskole hver mandag.
Du kan spille saxofon, klarinett, fløyte,
kornett, trombone, fagott, baryton, tuba,
waldhorn eller slagverk. På hjemmesida vår
finner du mer informasjon om de ulike
instrumentene!

Det er mulig å bli med fra 3. trinn.
For 2. trinn er «Blås i SFO» et flott tilbud mens
man venter på å bli gammel nok for
Aspirantkorpset.
Juniorkorpset:
Etter å ha vært aspirant i ett år, blir man junior.
Lek og moro er fortsatt viktig, men musikken er
blitt litt mer avansert.
Hovedkorpset:
De eldste musikerne spiller i hovedkorpset. Det
er fortsatt stor vekt på det sosiale. Hva som skal
spilles, er musikerne selv med på å bestemme.
Vi har det helt magisk gøy sammen, og har
kjempelyst til at du også blir med.

Til foreldrene
• Innmelding skjer på skjemaet som ligger på
korpset sin hjemmeside.
• Vi har en grense på 25 nye aspiranter, så
førstemann til mølla gjelder.

Instrumentprøving
Mandag 27. april kl. 18:00 ønsker vi alle
dere som starter i 3. trinn til høsten, eller
eldre elever, velkommen til
instrumentprøving på Charlottenlund
ungdomsskole.

• Alle korpsmusikanter må ha
instrumentopplæring i Trondheim
kommunale kulturskole.
Som medlem av et skolekorps får man
fortrinnsrett ved opptak til kulturskolen.
• Barna får leie instrumenter av korpset.
• Vi har profesjonelle dirigenter for både
aspirant-, junior- og hovedkorps.
• Korpset er foreldredrevet, og vi er mange å
dele oppgavene på, så det blir ikke så mye
på hver.
På grunn av Korona-situasjonen har vi
ikke gjennomført de vanlige
rekrutterings-aktivitetene i vår.
Vi ønsker uansett alle nye aspiranter
velkommen til korpset, så det er bare
å melde seg inn allerede nå i vår. Bruk
skjemaet på hjemmesiden vår.

Har du spørsmål? Ta kontakt med korpset:
bcsk-post@googlegroups.com
http://bcsk.musikkorps.no

