
 

 

Bli med,  me skal vinna ! 
. 
 
Da var påska nesten overstått, håper alle har hatt ei fin feiring.  
Sidan ruskeværet har kommet, passer det godt å øve. Hugs det er kort tid til 
Hordablæsten. 
 
Aspirantar og juniorar 
Som tidlegare nevnt blir det fellesøving for aspirantar og juniorar 29.3 og 5.4. kl.16-17, 
på Raga. 
Etter dette blir det gruppeøving for aspirantar igjen.  Vi fortset å vera på Raga. 
Juniorane vil få ny beskjed om øving etter 5.4 litt seinare. 
 
 
Seminar hovudkorps 
Minner hovudkorpset på seminar i forbindelse med Hordablæsten. ( 10.april) 
2.- 4. april  på korpsrommet.  
Fredag:kl.  1730- 2000 
Laurdag: kl. 1000- 1400 ( Per Olav Paulsen er gjestedirigent i dag) 
Søndag:  kl.  1000- 1400 
 
 
Hordablæsten 
Korpset skal som sagt reise på konkurranse den 10.april til Grieghallen i Bergen. Det er 
leigt inn buss, sjåfør blir Jostein Grindheim. 
HUGS å sjekke uniformen din! 
Dette er kun for hovudkorps, men det er høve for aspirantar og juniorar å vera med som 
heiagjeng. Desse musikantane MÅ ha med seg føresette. Påmelding til Solveig Stølås 
innan 5.4. 
Korpset skal spele kl. 1220, så me reiser opp på morgonen og kjem heim før kl. 19. 
 
Mvh Anita, korpsleiar 
 
 

 

                                                       



 

 

 
 
 
SOMMER 
KURS 
 
 
 
 
 
 
Styret i Etne Skulekorps ønsker å tilby musikanter født 2004 og eldre muligheten 
til å delta på årets sommerkurs i regionen. 
 
Musikantene kurses i sitt instrument, både i grupper og sammen med et større 
korps. Det legges og vekt på mye sosialt med musikanter i samme alder. 
 
Varighet av kurset øker ved høyere alder, og de forskjellige aldersklasser har kurs 
på forskjellig tid og sted. Musikantene overnatter og det er ikke voksne med fra 
skulekorpset. De tre siste årene har mellom 3 og 7 musikanter vært med på gult og 
rødt kurs på Karmøy og erfaringene har vært positive. 
 
Korpset sponser en stor del av kursavgiften. Musikanten må selv betale 
1000-1500kr i egenandel. Denne rabatten forutsetter at musikanten fortsetter i 
skulekorpset ut 2016/2017 sesongen. Dersom musikanten slutter før det må man 
selv betale hele kursavgift.  
 
Mer info om kursene kan man finne på www.musikkorps.no. Velg region Hordaland 
eller Rogaland avhengig av hvilket sted man vil dra til, og få mer utfyllende 
informasjon. 
 
Kurs på Manger og Askøy: rødt, blått og svart kurs er slått sammen. 

Svart kurs : født 1997-2000: Lilly, Emma, Kristine og Elida. 
31.juli-7.august Lundheim Folkehøgskole, Moi 
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eller 
1-7.august Manger Folkehøgskole 
8-14.august Manger Folkehøgskole 
1-7.august Fauskanger Skule, Askøy 
(Pris: 3800,--4950,- egenandel 1500,- m/binding et år) 
 
 

Blått kurs : født 2001-2002: Sonja, Jenny, Ole Johannes, Sivert, Mathias, 
Ragnhild, Mathilde og Oda 
7-13.august Lundheim Folkehøgskole, Moi 
eller 
1-7.august Manger Folkehøgskole 
8-14.august Manger Folkehøgskole 
1-7.august Fauskanger Skule, Askøy 
(Pris: 3800,-4500,- egenandel 1500,- m/binding et år) 
 
 

Rødt kurs : født 2003-2004: Tjerand, Alexander, Marius Ø., Marius F.,  
31.juli-5.august Karmøy Folkehøgskole, Kopervik 
eller 
6.-11.august Jæren Folkehøgskole, Klepp 
eller 
1-7.august Manger Folkehøgskole 
8-14.august Manger Folkehøgskole 
1-7.august Fauskanger Skule, Askøy 
(Pris: 3950,--4500,- egenandel 1500,- m/binding et år) 
 
 

Gult kurs : født 2005-2006: Camilla, Joakim, Marte, Tommy, Aslaug, Bjørn 
Kristian, Anders og Erlend  
27-30.juli Karmøy Folkehøgskole, Kopervik 
eller 
31.juli-3. august Jæren Folkehøgskole, Klepp 
eller 

 

                                                       



 

 

28-31.juli Askøy 
eller 
3-6.august Radøy 
eller 
4-7.august Stord 
(Pris 2800- 2900,-, egenandel 1000,- m/binding et år) 
 
Påmelding innen 10.april til Siv Irene Hersvik, mail sivirene@hotmail.com, tlf 90 96 
98 69 
Ring gjerne ved spørsmål ☺ 
 
 
 
 

HUGS GRASROTANDELEN FRÅ NORSK TIPPING. 
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