
Flekkerøy Skolekorps, ta gjerne kontakt om dere har spørsmål: 
 
Korpsdirigent: Kris ne Rivenes Antun 95 77 15 65, kris nerantun@gmail.com 
 
Leder: Anne Rui Lindevik 91 77 03 44, rui.anne19@gmail.com 
 

 

 

Korps i skole - samarbeidsprosjekt! 
 
Flekkerøy Skolekorps og Flekkerøyskole har en avtale om samarbeid på 4 trinn. 
- Korpset holder instrumenter  
- skolen stiller med den pedagogiske ressursen og kvalitet sikrer opp mot læringsplan og lovverk. 
- Faglige program planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom korpsdirigenten og skolens    
musikklærer. 
 
Praktisk: 
Alle barn i 4 trinn får «korps i skole» i musikktimene hver mandag.  
Her undervises de på Kornett og Baryton og noen rytmiske instrumenter. De får innføring i 
notelære, håndtering av instrumenter, korps/orkester kultur, korpshistorie, marsjering og fremvisning av 
flere ulike instrumenter mm. 

Korpset inkluderer «korps i skole» elevene i følgende frivillige arrangement: 

-  31.oktober 2022- Høstkonsert på Lindebøskauen skole– utkledning og servering 
 
Alle barn på «korps i skole» får gratis inngang på julekonsert, i følge med en voksen (må løse billett): 

-  05 des. Flekkerøy Kirke -Julekonserter i samarbeid med Vokalist i Keiino Tom Hugo  
 07 des. Voie Kirke -Julekonserter i samarbeid med Vokalist i Keiino Tom Hugo 

 
På våren vil «korps i skole» øve og ha fokus på 17 mai som blir deres «grand Finale» i prosjektet! 

-Hele trinnet går i toget bak skolekorpset og får utdelt røde «korps i skole» jakker!  
  Vi håper at dette skal bli en tradisjon og at elevene opplever det som en litt ekstra feiring! 
 
Foreløpige datoer for frivillige arrangementer våren 2023: 

- 22 april – 10-17 Flekkerøy hallen -marsjøvelse og øving til 17 mai (Pizza) 
- april/mai – Lindebøskauen skole – Vårkonsert og sosialt korpsliv 

- 17 mai hele trinnet har oppmøte i toget - bak Skolekorpset (kommer tidligere frem til is! ) 
- Konsert i hallen, «korps i skole» både fremfører eget repertoar og har samspill med FSK 
 

FSK takker for at vi får bidra- til at alle elever på 4 trinn får oppleve å spille på våre instrumenter- hver uke ett helt skoleår – dette 
håper vi blir fin erfaring å ta med seg videre i oppveksten! 


