INFOLAPP JUNI 2017
UKE

DATO
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Torsdag
24. aug.
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Fre. – lør.
1. – 2. sept.
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Lørdag
9. sept.

36
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Søndag
10. sept.

Fredag
15. sept.

40
42

Torsdag
19. okt.
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Lør. – søn.
21. – 22. okt.
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Lørdag
11. nov.
Torsdag
30. nov.
Søndag
3. des.

48
48

AKTIVITETER HØST 2017
Oppstart – samspilløvelse
Kl. 18:00 – 19:00 Juniorer (de som har spilt i korpset i 1 år). Oppmøte 17:45
Kl. 19:00 – 20:00 Rekrutter (de som har spilt i korpset i 2 år). Oppmøte 18:45
Kl. 18:00 – 20:00 Hovedkorps. Oppmøte 17:45
Spillelærere avtaler første spilletime selv med musikantene. OBS etter høstferien kan det bli nye
tidspunkter for spilletimene. Tidspunkt for samspill på torsdager vil forskyves for de yngste.
Granittrock
Mulig dugnad – salg av sveler/vafler – alternativt flaskepantdugnad senere denne måneden.
Ammeruddagene - Hele korpset. – Oppmøte ca kl. 11:20 (tidspunkter ikke bekreftet av arrangør)
vi marsjerer en liten runde på Ammerud - Uformell uniform: Sort bukse/Rød Elg-genser/Hvit elg-tskjorte, sorte sko - Instrument i kasse, noteveske, marsjhefte og noteklype - Kl. 12:00 – vi åpner
Ammerud dagene. Kl. 12:30 – 12:40 minikonsert (HK) Korpset skal ha kakelotteri.
DUGNAD: Vi planlegger å ha et bokmarked og salg av kaker/kaffe. Hvis det er noen som har bøker
til overs, legg dem til side til korpsets bokmarked 9. september. Innkalling til vakter kommer.
Kom-i-gang-seminar – (aspirant, junior, rekrutt, hoved) – Ammerud skole
Lunsj blir servert – mini hentekonserter for hver gruppe.
Kl. 11:00 – 13:00 Juniorer
Kl. 13:00 – 15:00 Rekrutter
Kl. 11:00 – 17:00 Hovedkorps
KL. 13:00 Foreldremøte – litt info om høstens aktiviteter
Konfirmasjonsspilling (Hovedkorps, ta med full uniform, marsjhefte og noteklype)
Vi spiller for høstens konfirmanter: Marius og Simen
«Kulturnatt» - Grorud Kirke (junior, rekrutt, hoved) Oppmøte v/Grorud kirke kl. 17:30
Kl. 18:00-18:15 (Minikonsert junior og rekrutt)
Kl. 18:20-18:35 (Minikonsert hovedkorps)
Uformell uniform: sorte bukser, rød elg-genser, hvit elg-t skjorte og sorte sko. Forbehold om tidsp.
HØSTFERIE
Nye øvingstider for samspill
Kl. 17:45 – 18:45 Nye aspiranter (oppmøte kl. 17:30)
Kl. 18:45 – 20:00 Juniorer og rekrutter (oppmøte kl. 18:30)
Kl. 18:00 – 20:00 Hovedkorps (oppmøte kl. 17:45)
Lunde leirsted i Son – Reise-bort-seminar – (junior, rekrutt, hoved)
Lørdag: Avreise i privatbiler fra Ammerud skole kl. 08:30
Søndag: Hjemreise i privatbiler fra Lunde ca 16:00 (Hentekonsert ca 15:00)
Kakelotteri + spilling – Grorud senter
Hovedkorps spiller. Vi trenger noen junior & rekrutt til salg av lodd, samt noen voksne.
Julekonsert (Aspirant, junior, rekrutt, hoved) – på Ammerud skole
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Torsdag
14. des.

Julemesse på Ammerud skole OG Julegrantenning i borettslag på Ammerud
Aspirant (marsjerer), junior, rekrutt og hoved (spiller)
Skolegudstjeneste i Rødtvet kirke – (Hovedkorps)
Full uniform. Dato ikke avklart enda.
Siste samspilløvelse – (aspirant, junior, rekrutt, hoved)
Siste spilletime avtales med spillelærer.

1

Torsdag
4. jan.

AKTIVITETER VÅR 2018
Oppstart samspilløvelse
Samme klokkeslett som før jul. Spillelærere avtaler første spilletime med musikantene.
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Styret i ASMK
www.asmk.net/Facebook: Ammerud skoles musikkorps og ASMK intern

