
 

ASMK seminar – 26. – 27. april 2014  

Invitasjon til ASMK seminar på Haraldvangen Kurs og konferansesenter i Hurdal

Dette blir et seminar for hele korpset – aspiranter – juniorer og hovedkorps
.
Haraldvangen kurs og konferansesenter, ligger ca 1 time og 15 minutter fra Oslo. Musikantene vil bli innkvar-
tert i hytter.  Det vil som vanlig være to øvingslokaler for hhv. aspirant/junior og hovedkorps. 

Pris per musikant (og voksne som er gruppeledere) kr. 500,- dette inkluderer overnatting og mat begge dager. 
(voksne som er med som turister, full pris kr. 820,-).

Les mer om Haraldvangen på www.haraldvangen.no

Avreise lørdag kl 08.30 (oppmøte kl 08.00 på parkeringsplassen ved skolen)
Hjemreise søndag kl. 16:00 (hentekonsert for hovedkorpset og juniorer, ca 15:00)

Disse to dagene vil bli fylt med masse spilling og moro. Detaljert program får dere før avreise.

Vi reiser opp og ned i privatbiler. Avtal å sitte på med noen dersom du ikke har skyss selv. Den som sitter på 
betaler sjåføren kr. 50,- for turen (i tillegg til selve deltakeravgiften). 

Alle må ha med sovepose eller sengetøy (det finnes dyne og pute). Ta med praktisk og litt varmt tøy, sko/
støvler etter vær og føre. Sko til innebruk bør også være med på lista.
 
Vi gleder oss til å reise bort sammen med dere og håper at alle  blir med. Til en slik tur trenger vi også vok-
sne, ca 1 voksen (aspirant/juniorforeldre) pr 3 barn for juniorgruppa og foreldre fra hovedkorpset som kan 
hjelpe til med diverse oppgaver. Sett av helgen og glede dere til flotte opplevelser sammen med musikanter 
og voksne i ASMK!!!!.

Lurer du på noe?
Kontakt Marianne Masdal 900 24 382, Lene Møllerhagen 407 69 320 eller 
Jon Julius Sandal T: 452 08 928

Hilsen Ammerud Skoles Musikkorps v/Turkomiteèn

�------------------------------------------------------------------------
Frist og påmelding  og betaling – torsdag 10. april
Påmelding til Haraldvangen seminar helgen 26.-27. april 2014   

Kryss av for:           Hovedkorps               Aspirant/juniorkorps

Navn musikant: __________________________________________________________________

Navn på voksen som blir med og bidrar: _______________________________________________

Navn på kontaktperson hjemme:_____________________________________________________

Kontakttelefon/mobil:__________________________/__________________________________


