
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Velkommen til Gult kurs, Karmøy 11.-14.08. 2019 
 
Kjære kursdeltager, her er en del praktiske opplysninger om kurset. 
Kurset er på Kopervik Folkehøgskole på Karmøy, 11. til 14. august med fremmøte på 
kursstedet kl. 15:00-16:00 første dag. Kurset avsluttes med en konsert for familie og 
venner den siste dagen kl. 14:00. 
 
Viktige ting dere må ha med: 

• Instrument m/ munnstykker.  

• Slagverkere tar med skarptromme m/stativ, stikker. Øvepad om du har. Alt må 
være merket med navn!  

• Eb-kornettister må så langt det er mulig også ta med Bb-kornett (lån eventuelt av 
eget korps).  

• Alle: Notestativ som merkes godt med navn 

• Papir og skrivesaker 

• Sengesett og laken (Dyner og puter er på stedet). 

• Toalettsaker, håndkle, klesbytter 

• Svarte/mørke klær til konserten. (f.eks. tights/t-skjorte/skjorte). 

• Lommepenger. Vi anbefaler maks 200,- 

• Fine klær til avslutningsfesten 

• Evt. matpakke til første kursdag. Man får kveldsmat. 

• Badetøy: Vi prøver å få til bading i Karmøyhallen, men her kommer det oppdatert 
info på mail før kurset (kan utgå pga. sommerferie/stenging i hallen) 

 
Årets ledere og lærerstab: 
Leirsjef   Paniz Golrang 
Leirleder  Mattias Baardsen Haaland 
 
Musikalsk leder  Kristin Kleppa  
Kornett/trompet Kristin Kleppa og Jorunn Evensen 
Fløyte/klarinett/sax Camilla Krokstrand 
Grovmessing  Kristin Sandvik 
Slagverk  Anja Aarrestad 
 
Dere vil bli fordelt 2-4 deltakere på hvert rom. Eventuelle romønsker eller annet som dere 
ikke ga beskjed om på innmeldingen (allergier, bruk av medisiner etc), kan mailes til 

leirsjef Paniz Golrang, Paniz_golrang@hotmail.com , før 16. juli. Gi også beskjed dersom du 

ankommer til andre tider enn mellom kl. 15.00 – 16.00. Leirsjef er også tilgjengelig på 
telefon 46668361 
 
Mobiler kan tas med, men de må ligge på rommet. 
Hvis foreldre ønsker å besøke/hente ungene sine, må vi ha beskjed. Det er viktig at vi har 
kontroll på hvem som er på området til enhver tid.  
 
Vi legger ut mer informasjon om kursene på hjemmesidene www.musikkorps.no/rogaland, 
så følg med der. 
 
Med vennlig hilsen, 
NMF Rogaland 
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