Medlemsinfo 1 – 2020
Kjære alle medlemmer, både musikanter og foreldre
For en tid vi er inne i. Jeg vet at Korona-situasjonen preger dere alle. Og vi synes virkelig det er trist at
fritiden også er blitt så lammet. Men heldigvis har dere alle instrumentet hjemme! Jeg håper dere får
lyst til å spille og øve på noe hyggelig i denne tiden. Også som en god avkobling i en digital og
«innesperret» hverdag.
Men korpsaktivitetene våre må også forholde seg til sentrale myndigheter og deres anbefalinger. Vi
har derfor avlyst noe.
Akkurat nå gjelder følgende for oss:
1. Alle aktiviteter, konserter, øvelser og fysiske møter kanselleres ut april. Se terminlisten her
2. Digital undervisning: Styret er i dialog med dirigentene og instruktører for å vurdere tilbud om
undervisning og motivasjon til øving på og gjennom digitale medier og plattformer. Noen av dere
har allerede fått det gjennom kulturskolen, men vi vil nå prøve å samkjøre et opplegg som
oppleves inspirerende og gjennomførbart i en ny heldigital hverdag for oss alle.
3. All aktivitet fra mai og utover opprettholdes. Det vil si at Loppemarkedet 9. – 10. mai ikke er
avlyst, heller ikke sommerturene; til Skien for aspiranter og juniorer i midten av juni og til
England for hovedkorpset i slutten av juni.
Styret vil fortløpende ta stilling til situasjonen, og evt. iverksette flere og nye tiltak.
Alt godt ønskes dere alle fra det nye styret, som nå konstituerte seg denne uken etter årsmøtet.
Virkelig fikk vi noe nytt å bryne oss på, som vi aldri drømte om. Men dette skal vi klare sammen! Og
korpset, som så mange andre, fører seg inn i rekken av alle som nå deltar i den viktige nasjonale
dugnaden om å minske spredning av viruset.
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