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Lørdag  
9/2 

Morsdagsfeiring – Grorud senter – (OBS ingen spilling) 
Vi deler ut kake på vegne av Grorud senter, og arrangerer eget kakelotteri. I tillegg til kakebakere, 
trenger vi foresatte og aspiranter, juniorer og rekrutter til å selge lodd. De som skal bake og selge 
lodd, vil få e-post om dette. 
Foreldrefest – Sosial sammenkomst for alle foresatte på kvelden, kl. 18:00.  
Festen arrangeres på Steinbruddet (Doktor Londons vei 5. Innkjøring fra Rødtvetveien v/Kalbakken 
T-banestasjon). Ta med mat til felles matbord og egen drikke.  
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Lørdag 9/3 
Søndag 10/3 

Seminar + showkonsert – på Ammerud skole – Hele korpset (aspiranter, juniorer, rekrutter, HK)   
Fredag: 
HK: Kl. 17:30 – 21:00 (Servering av mat) 
Lørdag:  
Aspiranter: Kl. 10:00 – 12:00 
Juniorer/Rekrutter: Kl. 12:30 – 16:00 
HK: Kl. 10:00 – 16:00 
Søndag: 
Aspiranter: Kl. 11:00 – 13:00 (aspiranter møter opp på skolen igjen kl. 15:30) 
Juniorer/Rekrutter: Kl. 13:30 – 15:30 
HK: Kl. 11:00 – 16:00 
Showkonsert kl. 16:00 
Antrekk: bestemmes etter tema for konserten og informasjon kommer senere. 
Inngang kr. 50,- for voksne. Salg av toast, pølser, vafler, kaffe og saft.  

12 Onsdag 
20/3 

Årsmøte – Alle foresatte 
Årsmøte i auditoriet på skolen kl. 18:00 

12 Søndag 24/3 Distriktsmesterskap – Juniorer og rekrutter 
Detaljer kommer senere.  

14 Mandag 
1/4 

«Første spatak for Grei-hallen» - HK er med på feiring av igangsetting av byggingen av Grei-hall på 
Grei-banen. Informasjon om antrekk og tidspunkt kommer senere. 
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Lørdag 27/4 
Søndag 28/4 

Marsjseminar – på Ammerud skole - Hele korpset (aspiranter, juniorer, rekrutter, HK) 
Lørdag: 10:00 – 16:00  
Søndag: 11:00 – 16:00  
Nøyaktige tidspunkter for de ulike gruppene kommer senere. 

18 Søndag  
5/5 

Konfirmasjonsspilling for konfirmanter: Emilie og Linnea – Hovedkorpset spiller for 
konfirmantene (Grorud). 

20 Torsdag 16. mai Barnehagetog – Hele korpset (Aspiranter, juniorer, rekrutter og HK) – mer info kommer senere. 

20 Fredag 17. mai 17. mai arrangement og feiring – Hele korpset (Aspiranter, juniorer, rekrutter og HK) 
Flaggheising, marsjering og arrangement på skolen. Sett av hele dagen. 
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Torsdag 
23/5 

Konsert sammen med Kari Svendsen («BanjoKari») – Rommen Scene -  Hovedkorpset 
NMF og Kari Svendsen har invitert oss til et konsertsamarbeid. Vi skal spille noe fra vårt eget 
reportoar og ett par nye sanger der vi akkompagnerer Kari. Formålet med konserten er å invitere 
de eldre i bydelen til sang og musikk. 

21 Søndag 26/5 Konfirmasjonspilling for konfirmant: Hannah og Adalstein. – Hovedkorpset spiller for 
konfirmantene (Ammerud/Rommen) 

22 Søndag  
2/6 

Kretsstevne – Sted ikke avklart, men i Oslo området. Ca Kl. 10:00 – 17:00 
Hele korpset (aspiranter, juniorer, rekrutter og HK). Hold av datoen, musikk, marsjering, høre på 
andre korps og ikke minst utdeling av medalje. 

23 Torsdag  
6/6 

Sommerfest i regi av Ammerudskogen Vel. Hele korpset (aspiranter, juniorer, rekrutter, HK) 
Oppmøte på skolen kl. 17:30. Det blir marsjering, spilling, gratis pølser og saft, samt leker.  
Antrekk: uformell uniform (sorte bukser/skjørt, hvit elg t-skjorte og rød elg-genser). 

24 Torsdag    
13/6 

Avslutningskonsert før sommerferien – Hele korpset (aspiranter, juniorer, rekrutter, HK) 
Oppmøte kl. 17:30 – Konsert kl. 18:30. 
Kom og hør musikken korpset har spilt på gjennom semesteret. 
Antrekk: uformell uniform: sorte bukser/skjørt, hvit-elg t-skjorte, rød elg-genser. 

25  21. – 23. juni Korpstur –  Juniorer, rekrutter og HK.  Informasjon om dette kommer senere. 

Hilsen styret i ASMK – husk vår interne FB side for siste oppdaterte informasjon: ASMK intern eller www.asmk.net 


