Korps
Hjemmefra
Ukeplan uke 12
Øv på
Fortsett med stoﬀet til kirkekonsert og
sommertur:
- Coldplay classics
- Queen on stage
- Final Countdown
- Low Rider
- Superstition

Lytteeksempler ligger ute på nettsiden til
korpset:
https://www.hoslebekkestua.no/hk.php?
a=0727

Marsjene er:
- Gammel Jegermarsj
- King Size
- Jubilantmarsj
- Salute all bands
- Fiesta Latina

Hovedkorpset
Vi jobber med øving hjemme og teori. Øv videre på sangene til
kirkekonsert og fortsett og øv på marsjer til 17.mai.
- Øv litt hver dag, så holder man formen
- Utfordre de andre musikantene til å sende video av noe de øver på
- Øv på teorien, og se hvor mange skalaer du klarer å lære deg

Musikkteori

Denne uken kan du prøve å lære deg de to
huskereglene som hjelper deg til å vite hva
dur-toneartene heter.

Reglen for b-tonearter er slik:
Fader Bevare ESSpen ASSpen DESSuten
GESSpen CESSpen
Reglen for #-tonearter er slik:
Gamle Damer Aper Etter Herrer fy(FISS)
ckam(CISS)
Bruk reglene slik:
0 faste fortegn = c-dur
Tell hvor mange fortegn du har, og tell deg like
langt ut i reglen.
Hvis du for eksempel har 5 kryss, vil ord nr. 5 i
#-reglen hjelpe deg å huske at tonearten heter
H-dur. (1: Gamle 2: Damer 3: Aper 4: Etter 5:
Herrer)

For deg som vil prøve noe nytt
Vi kan lære oss en ny dur-skala. Til vanlig
øver vi og varmer opp i Bb-dur natura. Natura
betyr at det er den noten som klinger på piano,
og det vil si at for fløyte og klokkespill og
instrumenter som leser i f-nøkkel, så heter
notene det samme. For kornett, trombone og
baryton som er Bb-instrumenter, så spiller de
C-dur på instrumentet når det skal spilles Bbdur natura.

Denne uken kan du prøve å lære deg Ab-dur
natura. Du finner Ab-dur nederst på arket “De
første skalaene”.

For klokkespill så blir det Ab-dur, og 4 b (Bb,
Ess, Ass og Dess)
For horn og tuba blir det F-dur på
instrumentet, og 1 b (Bb)
For kornett, trombone og baryton så blir det
Bb-dur på instrumentet, og 2 b (Bb og Ess)
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