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KSO Nyhedsbrev
Kære elever og forældre
Vi havde en rigtig hyggelig aften fredag den 8. februar, hvor årets Kammermusikkoncert
blev afholdt på Søndre Skole. Kammermusikkoncerten er helt særlig, da eleverne her får
mulighed for at spille i mindre ensembler og dermed være mere selvstændige i deres
præstationer, end når de spiller sammen i hele orkesteret. Igen i år var der et meget
stort publikum, som sammen med et meget begejstret og kammeratligt ’KSO-elev
publikum’, skabte en fantastisk stemning.
Tusind tak til alle for hjælp med både kørsel af instrumenter, kagebagning, sponsorater
til elevrådet og meget mere.

Generalforsamling og nåleoverrækkelse (jf. Nyhedsbrev nr. 1)
Mandag den 11. marts kl. 17.30-18.30 afholdes årets generalforsamling i Foreningen Køge
Skoleorkester (FKSO). Indkaldelse og vedtægter er fremsendt 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.

Ny hjemmeside
Husk at ’kommende arrangementer’ og nyhedsbrevet også lægges på www.kso.dk.
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Aflysning af koncert
Koncerten ved Højmessen i Køge Kirke den 17. marts er desværre aflyst.

Åbent hus
Den 18. marts afholder vi Åbent Hus i forbindelse med almindelig KSO-mandag. I må
meget gerne hjælpe ved at fortælle om muligheden for at komme og se, hvad vi laver.
Spred eventuelt budskabet blandt forældrene i jeres børns klasser.
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Salg af lillebrorlodder
Igen i år vil vi sende alle ’gademusikanterne’ fra KSO ud i Køges gader lørdag den 27.
april, for sammen at sælge lodderne. Eleverne melder tilbage, at det var rigtig hyggeligt
sidste år. Det er også muligt at sælge lodderne individuelt.

Konfirmation
I år er der kun én i KSO, der skal konfirmeres. Vi spiller ved Køge Kirke lørdag den 18.
maj.

Foreningerne dag
Vi deltager selvfølgelig igen i år i ’Foreningernes dag’ – lørdag den 25. maj.

Sommertur 2019
Som udgangspunkt forventer vi, at alle elever i KSO deltager i sommerturen.
Elevbetalingen er i år sat til kr. 1.700,- som skal indbetales i maj – nærmere herom
senere. Hvis eleven pga. særlige forhold ikke kan deltage, skal vi have information herom
nu – ellers anses alle for at være bindende tilmeldt.
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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