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Å LÆRE Å SPILLE ET  
INSTRUMENT ER MORSOMT! 

 

 

 

 

HAR DU LYST TIL 
Å LAGE MAGI? 
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HER SER DU NOEN AV INSTRUMENTENE VI HAR:  

 

Kornett      Fløyte 

 

 
 

 

Walthorn      Klarinett 

 

 

 

Baryton      Saksofon 

 

 

  

Trombone      Trommer 

 

 

 

Tuba       Xylofon 
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KORPS ER: 

• å lære noe som ikke alle kan 
• å få en hobby du kan holde på med hele livet 
• å få mange nye venner 
• å aldri sitte på reservebenken 
• å utfordre seg selv 
• å ha det morsomt sammen 
• å kjenne magien i godt samspill 
• å være del av et sunt og godt ungdomsmiljø 

 

Vi i Gran jente- og guttekorps ønsker DEG velkommen som musikant! 

Vi øver på mandager kl. 18.00-19.30 på Gran ungdomsskole. 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle nye musikanter hjertelig velkommen! 
Innmeldingsskjema på www.granjenteogguttekorps.no 
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Til foreldre/foresatte 

 

Gran Jente- og Guttekorps har i mange år vært et korps i medvind både musikalsk og i 
antall musikanter. Vi har hatt bra rekruttering og ønsker at dette skal fortsette.  

 

Gran Jente- og Guttekorps tilbyr individuell undervisning til alle musikantene. Vi 
benytter profesjonelle krefter fra Hadeland kulturskole og instruktører som rekrutteres 
fra egne rekker. 

 

Som nybegynner på høsten, starter musikantene med individuell undervisning. Rett 
etter høstferien blir det samspill i aspirantkorpset. Øvelsene til aspirantkorpset er lagt til 
mandager. Tidspunkt for individuell undervisning avtales med timelærer. Øvelsene 
foregår i hovedsak på Gran ungdomsskole. 

 

Nødvendig utstyr som instrument, noter og uniform, samt opplæring er inkludert i 
korpsets medlemskontingent, som for tiden er kr 1000,- pr halvår. (Det er 
søskenmoderasjon.) 

 

Det er få dugnader. Du melder deg på de dugnadene du trives best med i løpet av april. 
Da vet du hva du har å holde deg til neste sesong. 

 

La barna få en hobby som gir dem glede livet igjennom! Det er ingen aldersgrense for å 
spille på et instrument! 

 

Dersom dere skulle ha spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på tlf.: 95 12 12 02 

Leder   Lars Erik Sundmark  95 12 12 02 / 61 33 09 75 
Dirigent hovedkorps Roar Bjerkehagen   90 77 65 06 / 61 32 89 65 

 


