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AKTIVITETER HØST 2017
Julekonsert (Hele korpset) – på Ammerud skole – kl. 18:00 – ca 20:00.
Oppmøte: Aspiranter kl. 17:00
Oppmøte: Junior, rekrutt og hovedkorps kl. 17:20
Hovedkorps: Full uniform (uten hatt)
Juniorer og rekrutter: Rød korpsgenser med flagg/korpsemblem, sorte bukser/skjørt, sorte sko
Aspiranter: Hvit langermet genser/skjorte, sorte busker/skjørt, sorte sko
Ta med konsertperm/marsjhefte – dirigentene vil gi beskjed om dette.
Inngangsbillett kr. 50,- per voksen (barn gratis) – Det vil også bli salg av lodd – med fruktkurv som
premie.
Julemesse og julegrantenning
Julemesse (arrangert av FAU og korpset), starter kl. 14:00. Hovedkorpset og rekrutter, skal spille
før julemessen åpner, kl. 13:45 (oppmøte kl. 13:30). Ha på noe «nissete», f.eks strikkegenser og
nisselue. Ta med marsjhefte.
Korpset har ansvaret for kafeteriaen under messen, alle som skal bake og ha vakt, vil få beskjed fra
kafékomiteen om dette.
Julegrantenning i borettslag på Ammerud: Dette er en tradisjon korpset har hatt i mange år, og en
inntektsbringende aktivitet. Hovedkorpset og rekruttene spiller, aspiranter og juniorer (og
foresatte) ønskes velkommen til å være med. Aspiranter og juniorer skal ikke spille, men vi kan
love god stemning og litt pepperkaker og gløgg. Vi går fra skolen 15:00 – 15:30, runden tar ca 1,5
time. Korpset blir delt inn i to grupper.
Siste øvelse før jul og servering av julegrøt
Møt opp til øvelse til vanlig tid.
Syng jula inn i Grorud kirke – kl. 17:00 – 18:30 (oppmøte kl. 16:45)
Grorud kirke har invitert ulike kulturaktører i Grorud bydel, for å være med på et «Syng jula inn»
arrangement i Grorud kirke. Junior, rekrutt og hovedkorps skal være med å spille.
Antrekk juniorer og rekrutter: sorte bukser/skjørt, sorte sko og rød korpsgenser.
Hovedkorps: Full uniform uten hatt.
Dirigentene vil gi beskjed om hvilke noter som skal være med.
Julegudstjeneste i Rødtvet kirke – kl. 10:00 (oppmøte kl. 09:00)
Dette er et arrangement i regi av skolen, og som korpset har lang tradisjon for å være med på. Det
er hovedkorpset og rekruttene som skal spille under dette arrangementet.
Antrekk: Full uniform uten hatt
Noteperm/marsjhefte – dirigent gir beskjed.
God jul og godt nyttår!
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AKTIVITETER VÅR 2018
Oppstart samspilløvelse
Samme klokkeslett som før jul:
Aspiranter: 17:45 – 18:45 (oppmøte kl. 17:30)
Juniorer/rekrutter: 18:45 – 19:45 (Oppmøte kl. 18:30)
Hovedkorps: 18:00 – 20:00 (Oppmøte kl. 18:45)
Spillelærere avtaler første spilletime med musikantene direkte.
Informasjon om aktiviteter utover våren, vil være klart før jul.

