Korpsturen 2012 - Island

Vi vil gjerne ha DITT BARN
med i KORPSET vårt!

Ammerud skoles musikkorps ble første gang stiftet i
1968 og korpset vokste raskt til 100 medlemmer. På
80-tallet merket korpset en sterk nedgang og i 1992
ble korpsdriften lagt ned.
I 1996 ble korpset stifet på nytt, med 13 medlemmer.
I dag teller vi over 70 medlemmer, og er et av de
største korpsene i Oslo.

AMMERUD SKOLES MUSIKKORPS
Postboks 106 Grorud
0905 Oslo
www.asmk.net

Musikk - Moro - Miljø - Se Meg
Musikk og Moro
I Ammerud skoles musikkorps får barna lære å spille et instrument, noe
de kan bruke i mange sammenhenger. De får spille masse forskjellig typer
musikk, de får spille konserter, delta i konkurranser og reise på korpsturer i
inn- og utland.
Miljø og Se Meg
I Ammerud skoles musikkorps får barna mange venner på tvers av alderstrinn.
I korpset er det plass til alle, her har vi ingen reservebenk.

Ammerud skoles musikk
ASMK
I Ammerud skoles musikkorps er vi over 70
glade musikanter i alderen 9 - 18 år.
Det er en god miks av jenter og gutter
i alle aldre, og vi tror at det er nettopp
dette som gjør korpset til et bra sted å
være.
går av for “pensjon”!
Det er også et veldig godt miljø blant de
voksne.
Vi har delt korpset inn i tre grupper:
Aspirant: som aspirant lærer du noter, du
lærer å spille enkle melodier på ditt instrument, og du lærer litt om hvordan det er å
spille sammen med andre (samspill)

Vi har IKKE mye dugnadsarbeid!
Mange tror at korps betyr mye dugnadsjobbing. Slik er det ikke i ASMK.
Vi har to dugnader i året: 17. mai-arrangementet og julemarkedet på skolen.
Dette er arrangementer som vi gjør i samarbeid med skolens FAU. Korpset
driftes av foreldrene, så litt vakter og kakebaking må man regne med.
Informasjon om innmelding:
Send en mail til styret ved styreleder: styre-leder@asmk.net,
se våre websider www.asmk.net eller følg med på ranselpost med info om
innmelding.

Junior: Etter ett år som aspirant, kommer
til å spille på instrumentet ditt og du lærer
deg hva som kreves for å bli med i hovedkorpset.

Når øver vi?
Samspill:

Hovedkorps: Når du mestrer ditt instrument og du har spilt for hovedkorpsdirigenten, kan du begynne i hovedkorpset.

Juniorer:
Torsdager kl. 19:00 - 20:00

Aspiranter:
Torsdager kl. 18:00 - 19:00

Hovedkorps:
Torsdager: 18:00 - 20:00

Instrumenttime

Når kan jeg starte?

Instrument

Hver musikant har 20 - 30
min. instruksjon per uke med
instruktør på sitt instrument.
Dette er i tillegg til samspill
på torsdager.

Alle skoleelever fra 3.klasse
kan starte i korpset. Vi har
oppstart i september.

Vi har mange ulike isntruklarinett, kornett, sax, tuba,
trommer, valthorn, trombone
og baryton for å nevne noen.
Du kan komme med ønsker,
og vi vil ta hensyn til dette
alt etter hvilke instrumenter
som er ledige, og hva korpset
trenger.

