
 

 

Informasjonsbrev fra Skøyen skolekor, våren 2013. 

 
Hei alle korsangere og foresatte! 

 

Velkommen til et nytt semester med korsang og aktiviteter. Sommerkonserten blir 

høydepunktet dette semesteret, men det skal også foregå andre ting. 
 

Her er en foreløpig oversikt over det vi har planlagt denne våren: 

 

Lørdag 02. mars: Aspirantkor-treff for aspiranter og junior-kor (1-3. trinn) i regi av Oslo 

barne- og ungdomskorforbund. Det arrangeres på Marienlyst skole, kl 0830-1600. Kor fra 

hele byen deltar. Det blir ulike workshop og konserter, detaljert program kommer senere.  

 

Fredag 12. april/lørdag 13. april: Overnatting på skolen for juniorkor. (2-3. trinn) Det blir 

film/pizza, og sang/dans. Opplegg ved teens-koristene. 

 

Lørdag 20. april: Seminar for aspirantene (1. trinn)  på Skøyen skole, nøyaktig tidspunkt 

kommer (formiddag). Vi får besøk av musikkpedagog Andras Hidas. Tema er bla rytme, 

presisjon og improvisasjon. Avsluttes trolig med en liten hentekonsert for foreldrene. 

 

Lørdag 20. april: Seminar for hovedkoret (4. og 5. trinn) på Skøyen skole, nøyaktig 

tidspunkt kommer (ettermiddag/kveld). Vi får besøk av musikkpedagog Andras Hidas. Tema 

er bla rytme, presisjon og improvisasjon. Avsluttes med pizza- og filmkveld! 

 

Fredag 03. mai – søndag 05. mai: 
Weekend-tur for teens (6.trinn). Det kommer mer info! 

 

Onsdag 08. mai: Hovedkor og teens (4-6. trinn) synger ved markering av frigjøringsdagen på 

Vestre Gravlund.  

 

17. mai: Koret synger ved arrangementer på Skøyen skole, både ved flaggheis og senere på 

dagen. Alle trinn deltar. 

 

Lørdag 01. juni: Koret deltar på Musikkfest Oslo. Detaljer kommer senere, mer info her: 
http://musikkfest.no/pages/nor/28-dato_for_musikkfest_2013 
 

Søndag 16. juni: Sommerkonsert. Kommer tilbake med nøyaktig tid og sted, men det blir 

trolig øvelser på formiddag og konsert på ettermiddagen. 

 

http://musikkfest.no/pages/nor/28-dato_for_musikkfest_2013


Fravær: 
Dersom ditt barn ikke kan delta på øvelser eller konserter er det fint om dere gir beskjed til 

dirigent Marianne Pentha på sms (telefon 90 87 82 31) eller epost: 

mariannepentha@gmail.com 

 

Noteperm: 

Barna fra 2. klasse og oppover har fått eller vil få utdelt noteperm. Underveis i semesteret får 

de noteark av dirigenten som skal settes inn i permen. Permen skal være med på korøvingene. 

 

Uniformer: 

Standarduniformen til koret er hvit overdel/skjorte og sorte skjørt/bukser. 

Dersom ikke annen beskjed er gitt er det ”trygt” å kle barna i dette. 

 

Hjemmeside: 

www.skoyenskolekor.no 

På hjemmesiden finner dere informasjon om koret og opplysninger om planer/arrangementer. 

Vi legger også ut bilder fra turer/konserter osv. Vi presiserer at vi ikke vil legge ut bilder av 

barn med fullt navn. Dersom noen likevel ikke vil tillate at bilder av deres barn 

offentliggjøres, ber vi om at de omgående sender oss e-post angående dette.  

Korets egen epostadresse er: skoyen.skolekor@gmail.com 
 

Kontingent for vårsemesteret 2013: 

Kontingenten er på kr. 700,- for ett barn og halv kontingent (kr. 350,-) for søsken. Vi sender 

ut faktura på epost. 

 

Kontaktpersoner, Skøyen Skolekor: 

Daniela Büchten 23230884/48099175 

Tone Nordahl 40854340 

Anne Sofie Nordby 90164610 

Tone Ognedal 94826618 

Knut Petter Roland 95178481 

Birgitte Stiksrud 99601909/22512155 

 
Dirigent: 

Marianne Pentha 90 87 82 31 mariannepenta@gmail.com  
 

Trinnkontakter: 

1 trinn: Susanne Wilberg sw@archus.no 

2 trinn: Irene Lorentzen Irene.Lorentzen@no.ey.com 
3 trinn: Gøril Arnesen gorillar@online.no 

4 trinn: Janne Godøy janne.godoy@tine.no 
5 trinn: Tone Ognedal tone.ognedal@econ.uio.no 
6 trinn: Turid Nyeggen turid.nyeggen@thonhotels.no 

7 trinn: INGEN 
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