
 
  

 

Bli med i 
Jåtten skolekorps 

Da vil du trives hos oss! 

• Liker du musikk? 
• Vil du lære å spille et instrument? 
• Vil du være med på konserter og show? 
• Vil du ha nye venner fra andre klasser, 

klassetrinn og skoler? 
• Liker du å reise på tur? 

 

Jåtten skolekorps i oppsetningen Skjønnheten og Udyret 2017 
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Korps.  
 

En hobby  
for livet. 

 

Påmelding innen 6. april 

Bli med nå! 
 
Jåtten skolekorps tar nå opp nye aspiranter 
fra tredje og fjerde klassetrinn på Godeset, 
Gausel og Jåtten skole. Gå ikke glipp av 
muligheten til å få en unik hobby! 
• opplæring av musikkpedagoger i 

samarbeid med kulturskolen i Stavanger 
• ukentlig spilletime på egen skole 
• aspirantkorps onsdag ettermiddag på 

Jåtten skole 
• turer, konserter, konkurranser 
 
Kontingenten er på 1900,- per halvår og 
dekker instrumentleie, notestativ, notebok, 
enkeltinstruksjon og samspill i korps. 
Oppstart med instrumentutdeling for årets 
aspiranter er satt til onsdag 18. april.  
 
Påmelding og informasjon 
Kontakt oss på e-post post@jkorps.com  
 

Jåtten juniorkorps i Regionmesterskapet 2017, Lille konsertsal i Bjergsted 
 

Korps – en hobby uten reservebenk 
 
Å spille i korps er som et regnestykke der  
2 + 2 = 10, fordi det handler om så mye mer 
enn å lære å spille et instrument! Korpset 
byr på tilhørighet og vennskap på tvers av 
klassetrinn, kjønn og skolekretser.  
 
I Jåtten skolekorps tar vi vare på hverandre, 
og trivsel og glede gir gode resultater. 
Spilling i korps bidrar til selvstendighet, 
samarbeidsevne og ansvarlighet i 
fellesskapet. I tillegg er det gøy! 
 
Vil du vite mer? 
Se vår Facebook- eller hjemmeside. 

 

 

Visste	du	at	systematisk	
musikkopplæring	skjerper	
oppfatningsevnen	og	gir	bedre	
konsentrasjon	og	koordinasjon?	
	
Dette	er	nyttig	drahjelp	i	mange	
andre	fag	og	aktiviteter,	ikke	
minst	lesing,	skriving	og	
matematikk.	

 
www.jkorps.com 

Jåtten juniorkorps 2017–2018 i Bjergstedparken 


