
	  

Infolapp 30. april 2015 

Uke Dato Aktivitet 
  Ingen konfirmasjonspilling i mai. 
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13.05 Vi spiller for barnehagenes ”17-mai tog”, Aspirant, junior og hovedkorps.  
Aspiranter og juniorer marsjerer bak uten instrumenter 
kl. 11:00 Oppmøte på Ammerud skole.  
Kl. 11:15 Oppstilling. Full uniform og instrument uten kasse. Marsjhefte. Vi 
går en runde med barnehagene og ender opp på Ammerudhjemmet. Det 
spilles marsjer, Norge i rødt, hvitt og blått og Ja vi elsker. 
Det er avklart med rektorene på Ammerud/Apalløkka skole om fri, men alle 
på skrive melding til lærer. 
Kl 12:15 Ammerudhjemmet.  
Slutt. 
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17.05 17 Mai – Norges nasjonal dag   Gratulerer med dagen 
Aspirant – junior – hovedkorps. Full uniform, instrument uten kasse og 
marsjhefte. 
Aspiranter og juniorer marsjerer bak med instrumenter 
Kl. 06:45: Oppmøte ved Rema 1000 på Ammerud. 
Kl. 07:00: Flaggheising Ammerudsletta  
Kl. 07:15 Ammerudlia blokk 2.  
Kl. 07:30 Ammerudlia blokk, 4 
Kl. 07:50: Flaggheising Ammerudhjemmet. 
Kl. 08.00: Flaggheising Ammerud skole. 
Kl. 08:20 Frokost på skolen. Utdeling av medaljer til musikantene. 
OBS! Husk toalettbesøk før avreise til byen. 
Kl.09.00: Buss til Oslo sentrum. Oppstilling på Prinsessens plass. Avmarsj 
ca kl 10:45 Vi går som nummer 51 i byen 
Ca. kl.11.45: Buss hjem fra Rådhusplassen. Alle musikanter blir med 
bussen hjem med mindre det er avtalt noe annet med styret. 
Musikantene har fri fram til konserten.   
Kl 14.00 konsert. Husk konsert perm (Musikantene har fri fram til konserten. ) 
Kl.15.30: Borgertog rundt på Ammerud. 
KL 16:00 Arrangementet avsluttes.. 
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31.05 Kretsstevene på Abildsø skole – Abildsø idrettspark. 
Aspirant – junior – hovedkorps. Full uniform, instrument uten kasse og 
marsjhefte. 
Kl. 10:00: Ammerud skole 
Kl. 11:00: Oppstilling og marsjering i nærmiljøet på Abildsø 
Kl. 16:00 – Fellesnummer og utmarsj – ferdig ca 16:30 
Kretsstevne. Alle.  Kretsmedalje får man ved deltagelse på stevnet. 
For info om selve stevnet: besøk Abildsø Skoles Musikkorps sine Facebook 
sider. 

 

Styret i ASMK v/Anne Elton/anneelton2@gmail.com/98476085 www.asmk.net/Facebook: Ammerud skoles musikkorps 


