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April-informasjon 2011 
 

 
 

For alle: 

 
 Husk basarboka som er utdelt – start å selge! 
 Vårkonsert søndag 3. april med seminar lørdag og søndag. Det vil bli kiosksalg 

både før konserten og i pausa, her vil vi trenger hjelp og arrangementskomiteen 
vil kalle inn nødvendig mannskap. Det samme gjelder opprydding etter 

konserten. 
Viktig at de som har fått utdelt ”flyers” tar seg tid til å legge disse i 
postkasser etter utdelte roder innen tirsdag 29/3. 

 
 

 
Aspiranter 

 
 Vårkonsert søndag 3. april kl. 18 med Åge Sten Nilsen i Granshallen. 

 Lørdag 2. øving fra kl 14-17 med mellomkorps og hovedkorps. 
Søndag 3. oppmøte kl 14 i konsertantrekk for øving med mellomkorps og 
hovedkorps. Antrekk: rockeantrekk, svart/svart, gjerne med litt sølv-stæsj (store 

smykker/skjerf). Mellom øving og konsert vil vi prøve å få tid til litt enkel Kizz-
sminking. Det vil da også bli servert pizza. 

 
 Bowlingtur til Gjøvik onsdag 27.april. Avreise fra Brandbu u-skole kl. 17.  

 Vi trenger 5 foreldre som kan kjøre. Gi beskjed til Marit, tlf 941 67 047, innen 13. 
april. Pris kr 150,- for bowling og enkel servering. 

 

 
 

 
 

Mellomkorps 
 

 Vårkonsert søndag 3. april kl. 18 med Åge Sten Nilsen i Granshallen. 
 Lørdag 2. øving fra kl 14-17 med aspiranter og hovedkorps. 

Søndag 3. oppmøte kl 14 i konsertantrekk for øving med aspiranter og 
hovedkorps. Antrekk: rockeantrekk, svart/svart, gjerne med litt sølv-stæsj (store 
smykker/skjerf). Mellom øving og konsert vil vi prøve å få tid til litt enkel Kizz-

sminking. Det vil da også bli servert pizza. 
 

 
 
 

 
Hovedkorps 

 

 

 Vårkonsert søndag 3. april kl. 18 med Åge Sten Nilsen i Granshallen. 
 Lørdag 2. øving fra kl 10-17. Ta med matpakke, vi ordner drikke. 
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Søndag 3. oppmøte kl 11. Antrekk: rockeantrekk, svart/svart, gjerne med litt 
sølv-stæsj (store smykker/skjerf) og parykk (hvis dere har noe liggende). Prøv 
gjerne å etterligne kjente rockeartister (snakk sammen om dette på øvelsen). 

Mellom øving og konsert vil det bli servert pizza. 
 

 Onsdag 6. april blir det ikke øvelse for hovedkorpset. Enetimer går som normalt. 
 

 1. mai: Det blir en endring i spilleprogrammet i år. Først blir det spilling på 

Røysumtunet og Marka, og deretter på torget i Brandbu. Beskjed om 
oppmøtetidspunkt kommer senere. 

 
 Foreldremøte: Det blir foreldremøte for hovedkorpset mandag 2. mai. Merk dere 
 datoen. Nærmere beskjed kommer i Mai-info. 

 
 

 
 

NB!   Alle må sjekke ut uniformene til 1. og 17. mai. 
 
Uniformskomiteen vil være på plass i kjelleren onsdag 27. 
april og 4. mai. 
 
 
 

 
Styret i Brandbu skolekorps 

Per Ola Egge (sekr.) 


