
Rykkinn og Gullhaug skolekorps. 

Informasjon om seminaret på Beitostølen 19. - 21. januar 2018. 

Året 2018 er rett rundt hjørnet og starter med ”Beitostølen seminar” som markerer starten på 

vårsemesteret, med konserten sammen med Kari og Sindre Gjærum og Karlsrud skoles musikkorps 

som høydepunkt, og som avsluttes med sommertur i juni. 

Hovedfokuset for seminaret er øving til konserten med Kari og Sindre Gjærum 29.april, samt å bli en 

mer sammensveiset gjeng musikanter. 

Det blir: 

 Musikalsk kick-off for årets musikk program, som også skal brukes på konserten. 

 Gruppespill for de ulike instrumentgrupper 

 Sosialt samvær som sveiser oss sammen 

 Vintersport / svømming 

Seminaret er for alle rekrutt-, junior- og hovedkorpsmusikanter og skal bidra til at vi blir ”Bærums 

morsomste korps å spille i”. Dirigenter og instruktører gleder seg til å møte musikantene, og er tent 

på oppgaven.  

På dette seminaret er selvsagt musikkøvelser i sentrum, men også å gjøre andre ting sammen – som 

ski aktiviteter, aking og svømming.  

Det sosiale samværet er en viktig del av turen. Dette skal bidra til å utvikle korpset vårt til ”det 

morsomste korpset å spille i”. 

Vi har god dekning av ledsagere og instruktører som vil ivareta musikkantene både musikalsk, sosialt 

og helsemessig.   

Musikanter og ledsagere skal bo i Bergo hyttene, som er like ved slalåmbakken. Hver musikant får en 

ledsager å forholde seg til, som hjelper til og passer på. Musikantene blir delt opp i grupper 

(jentegrupper og guttegrupper, eller jenterom og gutterom) som skal bo sammen på hyttene. 

Måltider som frokost, lunsj og eventuelt kveldsmat spises på hyttene. Alle må ha med seg sengetøy 

som dynetrekk, putetrekk og laken, og håndkle(-r).   

Det blir musikkøvelser på lørdag og søndag. Alle musikantene må ha med seg instrumentet, 

notestativet og notene. 

Lørdag er det musikkøvelser og fritidsaktivitet. Under fritidsaktivitetene er det mulighet for alpint, 

langrenn og aking og svømming. Ta med ski, snowboard og tilhørende utstyr, og badetøy. Ski og 

snowboard kan eventuelt leies på Beitostølen.  

Hvis det blir veldig kaldt, blir det mulighet for alternative aktiviteter innendørs. En mulighet er bading 

i innendørs basseng.  

Lørdag spiser vi felles middag på Peppes Pizza. Etter middag vil det være felles sosialt arrangement, 

og deretter er det kos og hygge på hyttene. 



 

Hyttefordeling, pakkeliste og nødvendige tillatelser1 (ifm aktiviteter) legges ut på nettsiden 

www.korpsetmitt.no  

Varme klær og fottøy – både til inne- og utebruk er veldig viktig. 

PÅMELDING: kommer snart 

 

Med hilsen 

Turkomiteen 

e-post: turer@korpsetmitt.no  

 

Her er noen nyttige linker: 

Bosted Bergo hytter: http://www.beitostolen.com/Bo-godt/Hytter/Bergo-Hytter/bergo-hytter-5104.page  

Værvarsel Beitostølen: https://www.yr.no/place/Norway/Oppland/%C3%98ystre_Slidre/Beitost%C3%B8len/  

 

                                                             
1 Tillatelser – er et skjema som fylles ut av foreldre/foresatte og som gir musikanten tillatelse til å delta på de 
aktiviteter som arrangeres av korpset. F. eks. bading, skiaktiviteter. Dette er aktuelt for de musikantene som 
ikke har med foreldre/foresatte. 
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