
	

Foreløpig	oversikt	over	viktige	datoer	høsten	2016	og	våren	2017	
Oppdatert	13.09.2016	

	

UKE DATO AKTIVITETER HØSTEN 2016 
34 Torsdag 25. august 

 
 

Oppstart for samspill – ordinære øvingstider 
- Junior & Rekrutt: 18:00 - 20:00 (oppmøte 17:45) 
- Hovedkorps: 18:00 - 20:00 (oppmøte 17:45)- gruppespill til 20:30 

36 Lørdag 10.  
 

Ammeruddagene - Hele korpset. 
- Oppmøte kl. 11:20 – vi marsjerer en liten runde på Ammerud 
- Uformell uniform: Sort bukse/Rød Elg-genser/Hvit elg-t-skjorte, 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 – husk kake (kafékomiteen har sendt ut mail) 
36 Søndag 11. september «Bli-kjent-seminar» - ALLE – på Ammerud skole 

- Kl. 11:00 – 16:00 Hovedkorps og rekrutter + slagverkere fra juniorgruppa 
- Kl. 12:00 – 16:00 Juniorer 
- Kl. 16:00 Hentekonsert for alle foreldre! 
- Ta med: Instrument, noteperm og mat 

37 Fredag 16, september Kulturnatt, Grorud kirke  
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 
37 Søndag 18. september Konfirmasjonsspilling for Ragnhild - Voksen kirke kl. 15:00. Hovedkorps 

- Oppmøte kl. 14:15 på parkeringsplassen ved skolen. (de som har instrumenter på 
skolen, må ta med seg dette fra skolen på torsdag). 

- Full uniform, instrument, noteklype, marsjhefte og noteveske 
- Vi trenger foreldre til å kjøre 

40  Høstferie 
41 Torsdag 13. oktober Samme øvingstider som før høstferien 
41 15. – 16. oktober Reise-bort-seminar – Lunde Leirsted – www.lundeleirsted.no i Son. Hele korpset  

Oppmøte kl. 08:00 (Avreise kl. 08:30). 
 Hjemreise fra Lunde Leirsted søndag ca kl. 16:00.  
Program og påmelding i eget skriv. 

42 Torsdag 20. oktober OBS – Nye øvingstider for junior & rekrutt 
- Aspiranter: 17:45 - 18:45 (oppmøte 17:30) 
- Junior & rekrutt: 18:45 - 20:00 (oppmøte 18:30) 

Hovedkorps: 18:00 - 20:00 (oppmøte 17:45) 
45 Lørdag 12. november Kakelotteri og spilling  

- Spilling – ensembler fra hovedkorpset 
45 Søndag 13. november Jubileumsfeiring av Grorud Samfunnshus, 50 år - mer info kommer. 
47 Torsdag 24. november Julekonsert på Ammerud skole. Hele korpset 

- Oppmøte kl. 17:30 
- Konsert kl. 18:00 – 20:00 
- Hovedkorps: Full uniform uten hatt 
- Junior & Rekrutt: sorte bukser, hvit skorte/hvit tynn langermet genser, sorte sko 

47 Søndag 27. november Julegrantenning på Ammerud skole og i borettslagene (HK). 
Julespilling på julemessa på Ammerud skole og rundt i borettslagene på 
Ammerud. Her tjener vi penger, så det er viktig at alle møter. 
Kl. 1330 Oppmøte på Ammerudskole i nisseklær. Det er kun hovedkorpset 
som spiller, men juniorer, rekrutter og aspiranter følger gjerne med. Ta med lommelykt slik at dere 
kan lyse opp for dem som spiller. 
Ca. kl. 1500 går vi til borettslagene. Vi deler korpset opp i 2 grupper. 
NB! Korpset har ansvaret for kafeteriaen. De som skal bake får beskjed. 

49/50 ?? Julegudstjeneste. Dato ikke fastsatt, kun hovedkorps 
 
 
 
 
 
 



  AKTIVITETER VÅREN 2017 - JUBILEUMSÅR 
2 Torsdag 5. januar Oppstart for samspill – ordinære øvingstider 

- Aspiranter: 17:45 - 18:45 (oppmøte 17:30) 
- Junior & rekrutt: 18:45 - 20:00 (oppmøte 18:30) 
- Hovedkorps: 18:00 - 20:00 (oppmøte 17:45) 

Spillelærere avtaler første spilletime selv med musikantene. 
4 Torsdag 19. januar Foreldremøte, Ammerud skole.  

- Kl. 18:00 i Audiotriet 
7 Lørdag 11. februar Jubileumsfest for foreldre 

- Kl. 18:00 
- Grei-huset 
- Ta med mat til felles matbord – ta med eget drikke til maten 

8  Vinterferie 
 Helg i mars Seminar – reise bort eller Ammerud skole Hele korpset på seminar for å øve jubileumskonsert  
 Mars Jubileumskonsert 
 April Marsjseminar – reise bort 
20 Tirsdag 16. mai Barnehagespilling. Hele korpset. 
20 Onsdag 17. mai Norges nasjonaldag. Spilling hele dagen. Hele korpset. 
22 Søndag 4. juni Konfirmasjonsspilling for Johannes Thor 
23 Søndag 11. juni Kretsstevne. ASMK har søkt NMF (Norges Musikkorps forbund) om å være arrangør i anledning 

korpsets 10-års jubileum. 
 Juni Ammerudskogen velforenings fest 
 Juni Sommerkonsert på Ammerud skole  
25 Lør. 24.- onsdag 28. juni Jubileumstur 

	

NB	–	Det	kan	bli	forandringer	mht	aktivitetene	for	våren	2017	
Styret	i	ASMK		

www.asmk.net/Facebook:	Ammerud	skoles	musikkorps	og	ASMK	intern	


