Semesterplan
Nøtterøy Barnekantori
Høsten 2020 Oppdatert 26.nov
- Minner om at det alltid ligger nyeste versjon av semesterplan på www.korskolen.no/arshjul
Velkommen til et nytt semester! Velkommen til alle de nye jentene i barnekantoriet!
Korskolen har jobbet grundig hele våren og sommeren med å sette seg inn i regelverket rundt smittevern. Vi ber dere
voksne å lese veiederen for Foreldrevakter, og å holde dere oppdatert på regler for Musikkøvelser https://nmrassets.ams3.digitaloceanspaces.com/documents/Norsk-musikkrad-dok/Korona/Veileder_v150620_3.pdf.
Vi ser etter hva vi kan få til innenfor det som er mulig  Og det er mye vi kan gjøre! Det aller viktigste er at sangerne
våre skal få synge sammen!
Korskolen skal feire sitt 30 års jubileum, og vi skal ha en litt annerledes Korskolefestival, og snart kommer det ny
brosjyre i posten!
Hvert kor har Oppmenn som sitter i Korskolens styre. Oppmenn i Barnekantoriet er: Jorun Hauan og Line Undrum
Spør dem om dere lurer på noe  Kontaktinfo siste side.
Forfall: Til opptredener skal forfall meldes til Kristin senest 2 uker før. Hvis dere ikke kan komme på korøvelsen, bare
send en mail eller sms, det skaper forutsigbarhet for alle. NB! Ikke bruk Facebook for å melde forfall til Kristin – da får
jeg døgnbemannet jobb, og det ønsker jeg ikke. Bruk mail eller korskolemobilen 
Korkappen: Ikke ta på kappen hjemme, ta den med der du skal synge og skift når det blir gitt beskjed om det. Sorte
strømper og tette, helt sorte pensko hver gang vi opptrer hvis ikke annen beskjed er gitt.

Dato
25.aug
1.sept

Sted
Teie kirke
Teie kirke

1.sept
8.sept
8.sept

Teie kirke
Teie kirke

12.sept

Teie kirke

13.sept

Teie kirke

15.sept
22.sep
29.sept

Teie kirke
Teie kirke
Teie kirke

Hva?
Foreldrevakt
Korøvelse
Korøvelse. NB! Ta med korkappe hvis den hjemme. Det er viktig 1, 2, 3, 4
fordi de settes i karantene før de kan deles ut 12.sept.
Alle må vaske den hvite kappen før den leveres.
Betalingsfrist KONTINGENT i Korskolen.
5, 6, 7, 8
Korøvelse
Foreldremøte med alle nye sangere i Barnekantoriet sammen
med foreldre. Kl.19.30-20.00
Åpning av Korskolefestivalen!
Korskolens BASAR  Se viktig informasjon lengre bak.
Barnekantoriet kommer kl.12:15
Det blir kunstutstillinger! Barnetegningene, kunstverket som vi
laget i mars og akvarellutstilling!
Barnekantoriet øver med orkesteret og Eyvind fra 12:45
Konsert kl.14:00 med sangene til Eyvind Skeie.
Alle har på seg hettegenseren de har fått!
Vi synger på gudstj. kl.11.00. Fremmøte kl.10:00
Engledagen – Mikkelsmesse. Vi skal synge den nye sangen som
Ellen Haga og Wenche Henriksen har skrevet.
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse

9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16
17, 18, 19, 20

6.okt

Høstferie

13.okt
20.okt
25.okt
27.okt
03.nov
7.-8.nov

Teie kirke
Teie kirke
Nøtterøy kirke
Teie kirke
Teie kirke
Nøtterøy kirke

10.nov
17.nov
24.nov
01.des
6.des

Teie kirke

8.des
12.des

Nøtterøy kirke
Nøtterøy kirke

13.des

Nøtterøy kirke

24.des
7.jan

Teie kirke
Teie kirke

Teie kirke
Teie kirke
Nøtterøy kirke
Nøtterøy kirke

Korøvelse
Korøvelse
Vi synger på gudstjeneste kl.11:00. Fremmøte kl.10:00.
Korøvelse
Korøvelse
Opptak av sanger som skal legges ut på Youtube!
Lørdag 12:00-14:15 og søndag 15:00-17:00
Korøvelse

21, 23, 24

Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Opptak Luciamedley 15:45-16:45. Hvit korkappe,
lys/lysmasjett og håret i strikk
Korøvelse med lys!
Eneste øvelse med strykere kl. 15:00-16:00
De som ikke kommer på denne øvelsen, kan ikke synge på
konsertene.
Luciakonsert kl.09:30. Fremmøte kl.09:00
Korskolens Julekonsert kl. 16:00. Fremmøte kl.15:30
Billetter på TicketCo fra 3.des

34, 35, 36, 37

25, 26, 27
28, 29, 30

31, 32, 33
Oppmenn
38, 39, 40

41, 41, 42, 42

Gudstj 14:30.Møt opp nede 14:00
1.øvelse etter jul

Foreldrevakt Høsten 2020
Denne høsten er foreldrevaktene svært viktige. Dere må hjelpe dirigenten med å sikre at smittevernet følges.
Hvis dere er forhindret fra å komme, må dere forsøke å bytte md hverandre. Alle har vakt en gang per
semester. (Hver jente har sitt nummer, se i notemappen) Det er godt å ha flere voksne i rommet hvis noe skjer
med en av jentene og at man er med å rydde etter øvelsen/arrangementet.
Denne høsten kan dere dessverre ikke ta med mat til pausen.

Viktig informasjon om lørdag 12.sept
1.

2.
3.

4.

Jentene får loddbøker som vanlig, men alt loddsalg blir med Vipps og dere voksne må
hjelpe barna litt mer denne gangen slik at det kun er sangerne og foreldre som «tar i
loddboken»
Smågevinster (maks 20-30 kr) må leveres senest 8.sept fordi da legges alt i karantene.
Det er kun sangerne som kan få komme på BASAR.
Sangerne i barnekantoriet kommer 12:15.
De leveres av foresatte som Vippser 50 kr per sanger. Da får de: en brus, 4 ark med 5
lodd (20 lodd) og en is. Det blir tombola med god avstand i to rom. Basarkomiteen står i
tombolaen og holder orden på smittevernet 
(Sangerne i Guttekoret /Aspirantkoret kommer på basar kl.13:00-13:30)
Jentene i barnekantoriet øver med orkesteret kl.12:45-13:30.

5.
6.

Vi slipper inn publikum i grupper fra kl.13:30.- 13:50 NB! Fri entrè, men alle må hente ut
en gratisbillett på TicketCo på grunn av antall og smittesporing. Link kommer.
Basarkomiteen kunngjør hvem som har vunnet på basarbøkene (gevinstene kan hentes
etter konserten bakerst i kirkestua)

7.

Konsert kl.14:00 – 15:00 med sangene til Eyvind Skeie.

8.

Etter konserten skal jentene bli igjen, de skal få lage engler og de skal prøve kapper.
NB! Ta med egen niste/drikke. Vi kan ikke dele mat.

9.

Jentene hentes kl.17:30

Kontingent Høsten 2020 – Forfall 01.09.20
1 barn 750 kr
2 barn 1100 kr
3 barn 1400 kr
4 barn 1400 kr
Barn i Infantimus 200 kr

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

(uavhengig av eventuelle søsken, det er fordi ledelsen i Infantimus ønsker det)

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 alle barn skal få synge, hvis noen trenger hjelp med
kontingenten, ta kontakt med Kristin. Hun har taushetsplikt. Dette året er det
helt sikkert noen som trenger det ekstra. Vi vil gjerne bidra!

GRASROTANDELEN - GI DIN STØTTE TIL KORSKOLEN
I fjor fikk vi inn 12500 kr! Og nå har 58 faste spillere – det er flott!

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én
forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i 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

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

Leder i styret:
Espen Granlund
Haukemyrveien 31
3135 Torød
Tlf. 480 41 045
es-granl@online.no

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

Kontonummer Turer – og Kontingenter 2470.17.79661

Oppmann
Jorun Hauan
Tømmerholdtåsen 46
3140 Nøtterøy
Tlf. 911 53 123
jhauan76@gmail.com

Oppmann
Line Undrum
Gabriel Christensensgate 14B
3127 Tønsberg
Tlf: 408 48 844
line.jeanette.undrum@gmail.com

