Instruks for korpsvakter

Sekretær i korpset setter opp vaktliste over øvelser, seminarer og
konserter/spilleoppdrag. Datoer som ikke passer må så fort som mulig opplyses om.
Alle korpsvakter oppfordres til IKKE å bruke elektronisk utstyr og bøker på øvelsen.
Husk at vi skal være gode forbilder for musikantene.

På øvelser og seminarer:
- Oppmøte kl. 17.25 på øvelser.
- Hjelpe musikantene med å ”rigge” og rydde øvelseslokalet til slutt. Stoler,
trommer, dirigentstativ, notekoffert.
- Passe på at alle sitter på plass når øvelsen begynner, også etter pause.
- Korpsvakter skal være inne i aulaen under øvelsene, hjelpe til å holde ro og
orden.
- Føre fravær.
- Hjelpe dirigenten med noter, kopiere noter ved behov.
Sjekk at nye musikanter har noter fra forrige sesong.
- Pausen brukes til toalettbesøk.
- Være til stede i pausen. I pauser oppholder vi oss enten i aulaen, gangen,
trappa opp, eller ute. Dvs. ikke i skolens to klasseromsfløyer, kjeller eller 2.
etasje.
- En korpsvakt er ute når det er musikantene ute i pauser.
- Det er ikke lov med baller eller å løpe inne i øvelseslokalet. Instrumenter kan
bli skadet.
- Passe på at musikantene er med og rydder til slutt. Alle musikanter hjelper
slagverkerne å frakte slagverkutstyr opp/ned.
Ved konserter/spilleoppdrag:
- Sørge for at slagverkutstyr blir tatt med. Hør med dirigentene hva som skal
med.
- Formidle beskjeder fra dirigenten.
- Hjelpe til med scenerigging, når korpset skal av og på scenen.
- Være synlig og passe på at musikantene ikke flyr frem og tilbake under
konserter.
- Passe på musikantene ved opphold/pauser i aktuelle spilleoppdrag.
Ved marsjering:
- Det skal alltid gå 2-4 korpsvakter bak korpset når det er ute og marsjerer.
Plukke opp det som mistes, og gi det raskt tilbake. Musikantene rekker en
hånd i været når de mister noe, og venter til korpsvakt plukker opp.
Revidert 22.8.2018

