
 

   
 

Hei! 
 
Velkommen til årets Sommerkurs på Fauskanger barne og ungdomsskole – ett av sommerens 
høydepunkt! 
 

I år er det 22 påmeldte til dette kurset. Musikalsk leder er: Andreas Lien Røe og administrative ledere 
er: Renate Torgersen og Kristine Livsdatter Talhaug   
 

Her er en del praktiske opplysninger om kurset 
 

Kursstart torsdag 28. juli - frammøte på Fauskanger barne og ungdomsskole, Askøy mellom kl 10:30 og 
kl 11:00 (kl 11:00 må alle være på plass).  
 

Spennende avslutningskonsert søndag 31. juli kl 14:00 – på Fauskanger barne og ungdomsskole - husk  
å invitere familie og venner til konserten. Huskonsert lørdag kl 17:00 samme sted. 
 

Opphold på Fauskanger barn og ungdomsskole: overnatting i klasserom på skolen. All undervisning 
foregår på Fauskanger barne og ungdomsskole. 
 
OBS. Ettersom skolen er åpen store deler av dagen; la ting du er redd for bli igjen hjemme. 
 
Måltider m.m: Hver dag serveres det tre brødmåltider, frukt i pausene og middag. Snopekiosken vil være 
åpen en time hver kveld. Her kan dere kjøpe brus, chips og litt sjokolade. 
 

Allergier / sykdommer m. m. Har du en sykdom, allergi eller spesielle behov, er det viktig at du gir oss 
beskjed på forhånd. Bruker du medisiner, ber vi om at vedlagte medisinskjema fylles ut og leveres til 
administrativ leder ved innsjekk.  
 
Ang. fotografering m.m.: Samtykke-skjemaet (vedlagt mailen) skal fylles ut og leveres leirledelsen ved 
ankomst (gjelder alle). 
 

Kontakttelefon i kursperioden (28. – 31. juli):   
 
Renate Torgersen  938 05 806 
Kristine Livsdatter Talhaug   988 60 362   
 

Betaling 
 

Faktura på deltakeravgiften blir sendt på mail til musikkorpset hvis korpset har sendt felles påmelding,  
Har du sendt påmeldingen selv, vær obs på at fakturaen blir sendt til den mailadressen som er 
registrert på medlemskapet ditt. Deltakere fra Askøy får tilskudd fra ASM – tilskuddet er trukket fra 
på fakturaen. Kursavgiften må være betalt før kursstart. Vi gjør oppmerksom på at det er bindende 
påmelding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Dette må du huske å ta med 
 

 Instrument (Det kan være lurt å se over instrumentet før du reiser - sjekk at alt er ok!) 
Slagverkere tar med skarptromme m/stativ, stikker og køller. Øvepad om du har. Alt må være 
merket med navn!  

 Instrumenttilbehør (fliser / rør, munnstykke, ventilolje, muter m.m.) 
 Notestativ  
 Mørk T-skjorte og hvitt laken man kan klippe i. 
 Papir og skrivesaker 
 Sovepose, pute evt. dyne og pute 
 Liggeunderlag eller madrass 
 Toalettsaker (inkl. håndklær) 
 Klesbytter – ta gjerne med treningstøy 
 Lommepenger 
 Matpakke – se punktet vedr. måltider  
 Du trenger ikke ta med uniform / konsertantrekk 
 Husk navn på tingene dine 

 
Instruktører på sommerkurset er: 
 
Lysmessing: Marius Fevang Thorstensen 
Grovmessing: Jannicke Eide Ellingsen 
Slagverk: Andreas Lien Røe 
 

 
Riktig god sommer og vel møtt til trivelige kursdager på Fauskanger barne og 
ungdomskole!  Hilsen oss som jobber i NMF Hordaland 
 
Denne infoen vil bli lagt ut på www.musikkorps.no/hordaland under sommerkursinfo i løpet av noen dager. 

http://www.musikkorps.no/hordaland

