Ansvar i Lyderhorn Skolebrass
Dirigenten:
1.
2.
3.
4.
5.

Er sjef og bestemmer. Gir beskjed
Å dirigere
Å fordele stemmer
Passe på at alle har noter
Å lære fra seg – men han har ikke alt ansvar for at musikantene lærer noe – de har ansvar
selv og.
6. Å ha ansvar, sammen med musikklærerne, for å vurdere det faglige nivå på aspirantene før
overgang til hovedkorpset
Styret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NMF sine vedtekter skal følges til enhver tid.
At vi har dirigent.
Legge listen for kvaliteten og nivået korpset skal holde
Lage aktivitetsplan for korpset, men musikantene og dirigenten må komme med forslag.
At vi har penger til instrumenter og uniformer.
Korpsturer.

Foreldre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

At musikantene kommer på øving.
Delta på dugnader/vakter på seminar.
Minne musikanten på å øve hjemme.
Melde fra til vakttelefonen tlf. 90153647 når musikanten ikke kommer på øving/seminar.
Støtte og oppmuntre musikanten når det er en tung periode.
Støtte opp om (være lojal mot) styret sine vedtak og dirigentene sine ønsker.

Musikanten:
1. Vær på plass og spilleklar til rett tid. Det betyr at en sitter på plassen sin til øvingen starter.
Notestativ og noter er på plass. Gjelder og ved gruppeøvinger.
2. Ikke snakk med sidemannen, men følg med på hva dirigenten sier til andre. Alt er viktig for
spillingen.
3. Holde orden på notene og ha med de notene vi bruker på øving. Legg vekk de vi ikke bruker.
Pass på at noter ikke blir krøllete.
4. Vedlikehold av instrumentet. Alle instrumentene i Korpsskolen er gode og dyre instrumenter
og det er musikantens ansvar å ta godt vare på sitt instrument!
5. Instrumentet skal legges i kassen når det ikke er i bruk.
6. Musikanten har ansvar for å smøre alle deler skikkelig.
7. Ikke spise når man øver.
8. Verken musikanten eller foreldre skal reparere instrumenter – dette må gjøres på et
instrumentverksted!
9. Øv hjemme – det blir kjekkere når vi blir flinkere både for hver enkelt og for korpset. Det kan
være lurt å sette opp en timeplan for øving, å lage seg tid til øving – si til venner at jeg kan
være med deg når jeg har øvd. Sette instrumentet et sted du går forbi ofte – da er det lettere
å ta opp instrumentet og spille litt.
10. Passe tiden når det er pause. Pausen er alltid 15.minutter.

11.
12.
13.
14.

Kaste fruktboss oppi bossbøtten
Rydde stoler og hjelpe slagverk med utstyret før og etter øving.
Ikke spill på andre sine instrumenter i pausen.
Ha mobilen på lydløst i lomma på øvingen/la den ligge avskrudd i kassen. Dirigenten passer
tiden.
15. Kom med tips til aktiviteter til styret slik at aktivitetsplanen blir spennende.
16. Det er alles ansvar at vi har det hyggelig når vi er sammen. Det betyr at ingen skal behøve å
gå alene – vi må ta godt vare på hverandre! Det er ikke lov å stenge noen ute fra ”gjengen”!
17. Mobbing og terging tolereres overhodet ikke. Dette vil bli tatt særdeles alvorlig.

Alt musikanter, dirigent, styret og foreldre gjør, det gjør vi for at det å spille i Laksevåg korpsskole
skal være en kjekk hobby.

