Semesterplan
Nøtterøy Ungdomskantori
Våren 2019

Sist endret 11.mars.19

Nyeste versjon av denne planen ligger alltid på vår nettside www.korskolen.no/aarshjul
Og det kan komme endringer, så ta en kikk der om dere er tvil om «papirutgaven»
Det er denne våren skal vi sette opp «Som en rose – fortellingen om Sankt Sunniva» Stykket er spilt inn av korene i
Nidarosdomen og ligger på Spotify. Eyvind Skeie og Odd Johan Overøye holder på å skrive noen nye sanger til oss – og de
kommer på fremføringen i mars. Nytt i år er at vi tilbyr et dansekurs med Irsk dans over 8 uker med Tiril Shank-

Campos. Se informasjon om påmelding på Øvingsoppsett for «Som en rose» lengre bak 
Vi skal synge på gudstjenester og konfirmasjoner og vi skal synge «Grease» på Vårkonserten – så finn frem kostymer!
Gå på loppemarked!
Husk at dere må melde forfall hvis dere ikke kan komme på korøvelser.
Til opptredener skal forfall meldes senest 2 uker før, bruk mail kristin.vold@faerder.kirken.no eller sms 975 21 948.
Ikke bruk Facebook.
Når koret opptrer har de på seg kappe, sorte strømper og sorte pensko. Hvis det er andre klær får de beskjed om det.

Dato
10.jan

Sted
BMS

17.jan
20.jan

BMS
Korøvelse
Nøtterøy kirke Gruppesang; Fridtjof og Azoulas sine grupper

24.jan

BMS

Korøvelse

27.jan

Torød kirke

Gruppesang; Martin og Henriette sine grupper

31.jan

BMS

Korøvelse

01.feb

Hva?
Korøving

Teie kirke

Øving for solister «Som en rose»

02.feb

Teie kirke

Øvingshelg «Som en rose» Se eget oppsett

03.feb

Teie kirke

Øvingshelg «Som en rose»

07.feb
14.feb
21.feb
28.feb

BMS
BMS
VINTERFERIE
BMS
BMS
Teie kirke

Korøvelse
Korøvelse
IKKE Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Vi synger på gudstjeneste kl.11.00 Fremmøte kl.10.00

14.mars BMS
15.mars/
15.mai
17.mars
21.mars
28.mars

Stemmeøv

Styret
Azoulas

Alt

Fridtjof

2.sopran

Henriette

1.sopran

Lotte

Tenor

Kaja

Bass

Martin

Alt

Sunniva/Ingrid

2.sopran

William

1.sopran

Kontingent Vår 2019. Hold fristen

01.feb

07.mars
10.mars

Matansvar

Korøvelse
Betalingsfrist Kortur til Paris 19.-22.sept
15.mars 2000 kr
15.mai 2000 kr
Nøtterøy kirke Gruppesang; William og Lotte sine grupper
BMS
Korøvelse
Nøtterøy kirke Øving «Som en rose» 16.00.-18.00

Azoluas
Fridtjof

29.mars
30.mars

31.mars

Nøtterøy kirke Øving «Som en rose» 17-19
Nøtterøy kirke «Som en rose – fortellingen om St. Sunniva» Forestilling
kl.18.00.
Billetter legges ut for salg på Nøtterøy kulturhus 15.feb
Nøtterøy kirke «Som en rose» Forestilling kl.18:00

4.april
4.april
11.april
25.april
27.april
2.mai
5.mai

BMS
Teie kirke
BMS
BMS
Teie
BMS
Nøtterøy
kirke

7.mai

Nøtterøy
kulturhus

8. &
9.mai

Nøtterøy
kulturhus

Korøvelse
Korskolens Årsmøte kl.20.00-21.00
Korøvelse
Korøvelse
Gruppesang med de som ikke har sunget dette skoleåret 
Korøvelse
Vi synger på konfirmasjon kl.10.30 & 13.00 Fremmøte
kl.10.00 i tårnet på kirken. Det er to sprengfulle gudstj. Det er
den dagen i året vi synger for flest!
Eneste øvelse med band kl. 19.15.-20.45.
NB! De som ikke kommer på denne øvelsen, kan ikke synge
på konsertene. Alle med kostymer! «Grease»
KORSKOLENS VÅRKONSERTER kl.18.00.
Fremmøte kl.17.00 for felles oppvarming. Sangerne i Ukant
deltar på begge konserter.
Billetter kjøpes på Nøtterøy kulturhus, billettene er lagt ut.
Konsertavskjed med russen 9.mai

Ikke korøvelse
Nøtterøy
Vi synger på Gudstj. kl.10.00. Fremmøte kl. 09.30.
kirke
Dere blir fraktet med buss 10.15 til barnetoget.
Antrekk; Penklær/Bunad
23.mai
BMS
Korøvelse med nye sangere fra 7.trinn!
Nytt Paris– repertoar 
30. mai
Ikke korøvelse
6.juni
BMS
Korøvelse
13.juni
BMS
Korøvelse
17.Teie kirke
Øvingshelg Paris! Vi øver, prøver kapper, lager taco og bader
18.august
på Rosanes! De som vil kan sove i Teie kirke fra lørdag til
søndag 
19.Paris 2019
Kortur! Påmeldingsfrist/betalingsfrist 15.mars/15.mai. Vi
22.sept
synger i Notre Dame fredag 20.sept kl.11.00! 

Henriette

Audition
Grease

Kaja

Tenor

Lotte

Bass

Martin

Solister

16.mai
17.mai

Sunniva/Ingrid

William
Styret

Husk å notere ned matlaging og stemmeøvingene. Dette er for alle i koret, 2 ganger dette semesteret.
Det viktig at man ikke ”velger bort” stemmeøvingene, (17:30-17:50) Dette drar koret fremover og det blir morsommere
når man kan sin stemme godt. Og alle skal være med å lage mat/rydde. Det er en gruppeoppgave, og alle må bidra.

Høsten 2019/Våren 2020 - Info http://korskolen.no/arshjul/

Gudstjenestesynging i små grupper
Det er flott å høre dere synge i mindre grupper, det er veldig god læring å ta ansvar når man er få. Derfor synger
alle faddergruppene på en gudstjeneste i året. Vi synger en til to sanger alene + forsangere på salmer/liturgi. Vi
finner ut torsdagen før eller samme dag kl.10.00 hva dere har lyst til å synge. Ikke korkappe, vanlige klær 
Dersom man ikke kan synge med sin gruppe skal gruppeleder ha beskjed, og de må bytte til en annen gruppe.

Kontingent Våren 2019 – Forfall 01.02.19
1 barn 750 kr
2 barn 1100 kr
3 barn 1400 kr
4 barn 1400 kr
Barn i Infantimus 200 kr
(uavhengig av eventuelle søsken, det er fordi ledelsen i Infantimus ønsker det)

Objektnummer:
Infantimus 010
Aspirantkoret 020
Barnekantoriet 030
Guttekoret 040
Ungdomskantoriet 050

Kontonummer: 2470 17 79661. Husk å merke med rett objekt og navn på sanger!!
Hvis dere trenger giro – ta kontakt med kristin.vold@faerder.kirken.no

Korskolen ønsker at ungdom skal få synge, hvis noen trenger hjelp med
kontingenten, ta kontakt med Kristin. Hun har taushetsplikt.

ÅRSMØTE 2019
Foreldre og korsangere over 14 år innkalles herved til Årsmøte i Kirkens Korskole Nøtterøy
Møtet holdes på Borgheim menighetssenter torsdag 4.april kl.20-21
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Godkjenne Innkalling og dagsorden
Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Valg, Alle som stiller til valg er forespurt før møtet 
Innkomne saker (Evt saker må sendes inn innen 13.feb)

Vennlig hilsen Kirkens Korskole
Leder i styret Lise Almquist Bjørge

Grasrotandelen – støtt Korskolen!
Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen
du selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller
forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet
noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær,
eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:
Kirkens Korskole Nøtterøy har org. nr 995 108 038
1. Hos Kommisjonær: Oppgi Kirkens Korskole Nøtterøy / ta med org. nr. og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 985812993 til 2020 (tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.
4. Norsk Tipping Mobilspill.
Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte
Grasrotmottakerne. Stor takk til de som allerede støtter oss via Grasrotandelen!

Musikalsk leder:
Kristin Vold
Skarphagaveien 44C
3120 Nøtterøy
97 52 19 48 – Korskolens mobil
kristin.vold@faerder.kirken.no

Korskolesekretær:
Tlf. 479 74 920
Hanne.bjelland@kirken.notteroy.no

Leder i styret:
Lise Almqvist Bjørge
Veumåsen 21
3133 Duken
Tlf. 920 93 494
lise.bjorge@gmail.com

Oppmann
Elisabeth Viken Karlsen
Vestfjordveien 39 B
3142 Vestskogen
Tlf. 905 47 719
elisabeth@asgeir.net

Oppmann
Thor-Ole Kjønnerød
Storebuktveien 14
3140 Nøtterøy
Tlf. 917 43 430
tkjennrd11@icloud.com

Kontonummer Turer – og Kontingenter 2470.17.79661

