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KSO Nyhedsbrev
Kære elever og forældre
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Så er der taget hul på et helt friskt nyt år. Efter en dejlig velfortjent
juleferie er eleverne nu i fuld gang med forberedelserne til forårets
koncerter og marcher.
Konfirmationer
Vi vil rigtig gerne vide, om der er nogen, der skal konfirmeres i år. Vil I
sende en mail til formand@kso.dk , hvis du/dit barn skal konfirmeres i 2019,
og gerne vil have, at vi kommer og spiller for konfirmanden?
Kammermusikkoncert
Allerede den 8. februar samles vi alle til den årlige kammermusikkoncert.
Her viser eleverne, hvad de hver især eller samlet i små ensembler, har
øvet sig på. Igen i år har vi besøg af elever fra Køge Musikskoles c-team.
Det er altid en meget hyggelig aften, hvor alle er velkommen som tilskuer.
Tag hele familien med og mød op på Søndre Skole – koncerten begynder kl.
19.00. Eleverne skal møde tidligere, se ’Kommende arrangementer’.
Hvis der er nogen, der brænder for at bage en kage, må I meget gerne
skrive til Gitte på arrangementskoordinator@kso.dk
Ny hjemmeside
På www.kso.dk finder I vores helt nye hjemmeside. Her er det blandt andet
hensigten at ’Nyhedsbrev’ og ’Kommende arrangementer’ uploades, så I let
kan finde informationerne. Vi arbejder med lidt få tilpasninger, men ellers
synes vi, den er blevet rigtig fin. Vi håber, I vil få glæde af den og fortælle
andre om den.
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Uniformer
Første gang vi skal have uniform på er til nåleoverrækkelsen den 11. marts.
Derfor begynder vi allerede nu at tjekke, om bukserne er blevet for korte
mm. Mandag den 4. februar skal alle, der ikke har uniform, komme op i
KSOlokalet til Anne, hvor I skal prøve uniformer.
Generalforsamling og nåleoverrækkelse
2
Mandag den 11. marts kl. 17.30-18.30 afholdes årets generalforsamling i
Foreningen Køge Skoleorkester (FKSO). Indkaldelse og vedtægter
fremsendes på mail. Vi skal blandt andet stemme om nye vedtægter. Ifølge
gældende vedtægter skal vi være ni bestyrelsesmedlemmer. Dette har ikke
været muligt de seneste år, derfor er der kun fem bestyrelsesmedlemmer i
de vedtægter, der skal stemmes om. Desuden er der lidt rettelser, der gør
det muligt for FKSO fortsat at anvende kommunens lokaler mm.
Vi vil gerne opfordre til, at I som forældre stiller op til valget. Det er
bestyrelsen, der giver mulighed for, at jeres børn får de gode musikalske
oplevelser, som gør det helt særligt at være en del af orkesteret og som er
med til at binde børnene sammen i gode venskaber. Uden bestyrelsen vil det
ikke være muligt at afholde hverken lejrskole, sommertur, julekoncert og
meget mere. Vi er et par stykker, der har været i bestyrelsen i mange år,
som desværre ikke kan fortsætte længere. Derfor: Stil op til valg!! Send
evt. en mail til formand@kso.dk, hvis du stiller op.
Hvert år afholdes en bestyrelsesmiddag kort efter generalforsamlingen,
hvor der hygges om både nye og netop afgået bestyrelsesmedlemmer. I år
er det lørdag den 6. april.
Nåleoverrækkelse
Efter generalforsamlingen spiller alle (tambourkorps og orkester) en lille
koncert og eleverne får uddelt deres nåle. Hver elev får en nål for hvert år,
de spiller i KSO. Vi har en elev, der skal have tiårsnål i år, stort tillykke!!
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Foråret i KSO
Vi er ved at arrangere en koncert i samarbejde med Køge Kirke. Koncerten
er Køge Skoleorkesters bidrag til Køge Musikskoles 40-års jubilæum og
afholdes i forbindelse med Højmessen i Køge Kirke søndag den 17. marts.
Højmessen begynder kl. 10.00 – nærmere info følger.
Mandag den 18. marts afholder vi Åbent Hus. Vi har meget brug for nye
medlemmer. Fortæl endelig alle I kender, at de er velkommen til at kigge
forbi og se, hvad vi laver. Spred eventuelt budskabet blandt forældrene i
jeres børns klasser.
Der kommer flere koncerter i løbet af foråret, men indtil videre er kun
lørdag den 11. maj helt på plads- Her skal vi spille en koncert på
Sandmarksbo plejehjem – nærmere herom senere.
Sommertur 2019
Søndag den 30. juni går turen med bus til Sundeved efterskole i
Sønderjylland. Det er anden gang, vi skal bo på efterskolen. Se evt. mere om
skolen her: elevhusene .
Vi skal spille koncerter, øve, se seværdigheder og have det rigtig sjovt.
Program mm. kommer senere.

Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen
Tina Skjoldlund
PS:
Husk - at det er til Arne at evt. afbud skal meldes, og at det skal være i god tid, så han
kan nå at skaffe en støttespiller eller evt. aflyse koncerten.
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