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HVA HADDE 17. MAI VÆRT UTEN KORPS? 

Skal det være et lokalt korps på Auli og Haga også i framtiden? 

Da trenger ditt korps flere musikanter! 

10 ting om det å spille i Framtun og Auli skolekorps (FASK): 

1. Alle kan spille i korps, fordi alle kan prestere etter evne. 

2. Om dere tåler 10 minutt med bråk i huset er dere klare til en eller flere 

korpsmusikanter i huset.  

3. FASK spiller langt mer enn marsj. Vi har et spennende repertoar både for de 

som spiller, og de som hører på. Flåklypa, Mamma Mia, Løvenes Konge, 

Jesus Christ Superstar eller Vidda er bare noen av de stykkene som korpset 

spiller nå. 

4. Spilling i korps regnes som fysisk aktivitet, men det trener også hjernen.  

5. Samspillet i korpset gir viktig sosial læring i tillegg til den musikalske 

dannelsen i enkeltundervisningen for instrumentet. (NB. Det er mulig å 

bytte instrument.) 

6. Korpset har mange sosiale aktiviteter: fester, turer, seminarer til og med 

«strikkeklubb» for foreldre.  

7. Dugnadsinnsatsen er overkommelig. Det er mye du kan gjøre, men lite du 

må gjøre. Den eneste foreldre må være med på er litt kakebaking og 2 

helger med loppemarked per år. Og de er bare gøy!  

8. Kontingenten er det samme som musikkskolen, kr. 1.300 per halvår, og 

inkluderer: enkeltundervisning (også i instrument som musikkskolen ikke 

tilbyr), noter, uniform, instrumentleie og seminarturer.  

9. Vi har nå en egen aspirantkontakt (Jana  906 18 214) for bedre oppfølging 

av nye musikanter.  

10. Har du prøvd deg før kan du 

prøve på nytt!  



 

 

 

 

 

 

 

Vi trenger flere musikanter og inviterer med dette til: 

 Informasjon på Framtun skole og Auli skole 18. mai 

 Rekrutteringsdag; TIRSDAG 19 MAI KL. 18:00 PÅ AULI SKOLE i 
gymsalen. 

 Spilling under Årnes dagene 28. mai  kl. 20:30-21:00 

 Sommerkonsert i Nes kirkeruiner 30. mai kl. 17:00 (ved dårlig vær i 
Nes kirke) 

Hold deg oppdatert på www.FASK.no !  
Ved spørsmål send sms til 407 63 723 eller epost til fask@fask.no!  
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