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KSO Nyhedsbrev
Kære elever og forældre
Først håber jeg at I alle havde en rigtig dejlig jul og kom godt ind i det nye år! Det var
rigtig dejligt at se jer alle friske og klar sidste mandag.
Nissemarcher
Vi kom godt igennem årets nissemarcher. Tambourkorpset var blandet sammen med
orkesteret, og efter et par gange, forløb denne opstilling rigtig fint. Tusind tak til de
forældre som varmede kakao og leverede boller og kage, det er en dejlig tradition efter
en kold march tur.
Julekoncerten
Årets julekoncert løb af stablen d. 3. december på Køge Gymnasium. I år blev den
afholdt sammen med strygerne fra Køge musikskole, samt sangere fra MGK. På alle
måder var det en rigtig god eftermiddag. Alt løb efter planen, og vi havde kæmpe
opbakning fra jer forældre, så også bestyrelsen havde god tid til at nyde den dejlige
musik. Uden jer forældres hjælp, er en koncert af sådan en størrelse ikke muligt, så
kæmpe tak til jer. Tak til alle elever og musikanter som deltog, for en super vellykket
koncert.
Tambourkorpset
Fra mandag d. 16. januar har tambourkorpset udvidet undervisningen, så det ligger lige
som før jul, fra kl. 16.00 – 18.50. Dette fortsætter indtil I hører nærmere.
Uniformer, noder og instrumenter
Igennem hele december havde Anne som uniformsforvalter, rigtig travlt med at udlevere
ekstra dele af nisseuniformen som elever havde glemt. Særligt til julekoncerten var den
gal. Vi vil meget gerne bede om disse ting retur, således at I derhjemme kun har et par
bukser, en nissehue osv. Nisseuniformen beholder I derhjemme. Generelt vil jeg gerne
opfordre jer til at lige tjekke en ekstra gang, om I nu har alle noder, instrumenter osv.
med til undervisning og arrangementer, inden I kommer ud af døren.
Kammermusik
Årets første koncert, bliver den traditionsrige kammermusik aften. Den bliver afholdt d.
10.2, formentlig i Boholte Kirke, men det har vi ikke fået bekræftet endnu. Koncerten
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starter kl. 19. Vi er så heldige at vi får besøg af Det Kongelige Skydeselskabs
Blæsersekstet, dem har vi tidligere haft på besøg og de vil afslutte aftenen med en
koncert. Det er musikanter med mange års erfaring, og selvfølgelig spiller Arne i dette
ensemble. Vi glæder os til en dejlig aften, som udfordrer vores elever på en hel anden
måde, end de normalt bliver. Vi vil som tidligere år, gerne kunne sælge lidt kage, kaffe og
saftevand til denne aften. Jeg vil derfor opfordre jer forældre, til at sponsere en kage
til formålet. I må meget gerne sende mig en mail på formand@kso.dk, hvis I kan bage til
dette formål.
Standpunktsprøver
Årets standpunktsprøver planlægges i øjeblikket og vil formentlig blive i uge 12. I vil
naturligvis hører nærmere om dette.
Konfirmationer
Konfirmationer i 2017 ligger alle i samme weekend. Så vidt jeg er orienteret er dette d.
13.+14. maj. Forældre til de elever som skal konfirmeres vil blive kontaktet af mig, så vi
kan hører om jeres ønsker for dagen.
Generalforsamling i FKSO
Afholdes d. 20. marts 2017, med start kl. 17.30. Ca kl. 18.30 bliver der uddelt årsnåle, så
eleverne skal være i uniform denne dag. Vi håber at høre lidt musik efterfølgende.
Til denne aften skal der vælges minimum 1 suppleant samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Vi
har hårdt brug for flere hænder for at få KSO til at fungere, jeg håber rigtig meget at
der er nogle som har lyst til dette. Send mig en mail eller giv mig et ring, så vi kan tale
om hvad det indebærer at være en del af forældre bestyrelsen.
Marchtur og fotografering
De sidste uniformsjakker som vi har manglet, er nu bestilt og undervejs. Det betyder at
vi i samarbejde med handelsstandsforeningen, er i gang med at planlægge en lille march
tur i Køge lørdag d. 6. maj. med efterfølgende fotografering i de nye uniformer. Se
kommende arrangementer, og jeg skal nok skrive ud omkring fotograferingen, så håret
kan blive sat ekstra flot.

Mange Hilsner
P.B.V.
Katrine Østergaard
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