
 

 

VELKOMMEN 
TIL HANA SKOLEKOR JUNIORKORET 
Så hyggelig at du vil synge med oss! 
Dette er en egen invitasjon til alle 2.klassinger på Hana Skole, om å bli med i Juniorkoret hos 
Hana Skolekor. Juniorkoret er en introduksjon til kor. Etter 1 år i Juniorkoret blir de som ønsker 
å fortsette flyttet til Hovedkoret.  
 
Hana Skolekor er et aktivt kor i regi av Sandnes Kulturskole. Koret deltar på blant annet 
eventyrstien, jule-/sommer-konserter og andre kjekke aktiviteter, og har alltid holdt et godt nivå 
på kor-undervisningen.  
 
Dirigenten, Rønnaug Bakke er en erfaren musikkarbeider, og er veldig engasjert på å spre 
sangglede for barna.   
 
Koret har faste øvelser hver onsdag i Aulaen på Hana Skole.  

● Juniorkoret (2.klasse) øver fra 14.45 – 15.15 
● Alle må ha med din egen perm for sangene til alle øvelsene.  

 
Koret bruker Spond til all kommunikasjon. Her kommer invitasjon og informasjon til konserter, 
samt hvis det blir endringer på øvelser. Det er viktig at alle med barn i koret – melder barnet inn 
i Spond. For påmelding : send melding til hanaskolekor@gmail.com – så får du link til påmelding 
i Spond. NB- Først til mølla, de femten første blir tatt inn, og de neste blir satt på venteliste. 
 
Det er kun barn som er innmeldt i Spondgruppen – som er innmeldt i koret. 
 
Det innbetales en kontingent på kr 400 pr skoleår. For de som har 2 barn i koret, betaler kr 700. 
Vi bruker også Spond til betaling av kontingent. (Innmelding etter jul – halvår – har halv 
kontingent) 
 
Stort sett drives koret uten noen form for dugnader og andre pengeinnsamling. Men i 
forbindelse med større arrangement – vil det kreves at også foreldre stiller opp.  
 
Vi ønsker alle sangglade Hana-elever hjertelig velkommen til et morsomt sangår!   
 
Gode sanghilsner fra  

Styret i Hana Skolekor og Rønnaug  

mailto:hanaskolekor@gmail.com

