INFOLAPP MAI 2018
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DATO
Onsdag
16. mai

Torsdag
17.mai

AKTIVITETER VÅR 2018
Barnehagespilling – hele korpset – kl. 10:00
Vi spiller for barnehagenes «17. mai tog». Vi marsjerer en liten runde rundt på Ammerud, før vi
avslutter utenfor Ammerudhjemmet. Full uniform.
Aspiranter/juniorer: sorte buker, hvit skjorte, rød genser m/emblem og flagg, båtlue, sorte sko,
marsjhefte, noteklype, sort veske og instrument.
Rekrutter/hovedkorps: full uniform, marsjhefte, noteklype, sort veske og instrument.
Styret kontakter Ammerud skole og Apalløkka skole, og ber musikantene fri deler av denne dagen.
Praktisk informasjon om hvor barna kan legge instrument før og etter spilling, kommer senere.
Korpset og skolen går i tog i byen, arrangement på skolen etterpå – hele korpset.
Vi går som nr. 62 i sentrum
Arrangementet varer hele dagen fra 07:00 – 16:30
Kl. 07:00 Hovedkorpset møter på parkeringsplassen v/Rema
Kl. 08:00 Flaggheising på Ammerud skole – Aspiranter, juniorer og rekrutter møter opp på skolen
Kl. 08:30 Flaggheising ved Ammerudhjemmet
Kl. 08:45 – 09:45 Frokost serveres til alle musikanter (Baguette og drikke)
Kl: 10:00 Avreise med buss til sentrum – Hele korpset (aspiranter, juniorer, rekrutter og HK)
Kl. 13:00 – 13:30 Ankomst Ammerud skole
Korpset kommer til skolen etter at arrangementet har startet. Her blir det salg av is, brus, pølser,
hamburgere og masse leker. Arrangement på Ammerud skole fra 12:00 – 16:00)
Kl. 14: Aspirant/junior og rekruttkorpset spiller konsert, deretter hovedkorpset
Kl. 16:00 Borgertog på Ammerud: Aspiranter, juniorer, rekrutter og hovedkorps spiller.
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Lørdag
26. mai
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Torsdag
7. juni

24

Torsdag
14. juni
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Torsdag
21. juni
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22.-24.juni

Konfirmasjonsspilling - Hovedkorpset spiller for årets konfirmanter.
Kl. 16:00 Vi spiller for Sunniva (på Ammerud)
Sommerfest Ammerudskogen Vel – Hele korpset deltar (Aspiranter, juniorer, rekrutter, HK)
Kl. 17:30 Oppmøte på parkeringsplassen ved skolen.
Antrekk: uformell uniform: sorte bukser, hvit elg-t-skjorte, rød elg-genser, noteklype, marsjhefte
og instrument uten kasse. Vi marsjerer opp til Vesletjern og deltar på festen.
Sommerkonsert på Ammerud skole – Hele korpset (Aspiranter, juniorer, rekrutter, HK)
Kl. 17:30 Oppmøte for alle musikanter
Kl. 18:30 Konserten starter
Antrekk: uformell uniform: sorte bukser, hvit elg-t-skjorte, rød elg-genser, konsertperm og
marsjhefte.
Inngangspenger: kr. 50,- for voksne. Det vil bli salg av kaffe, kaker og annet å bite i for de som er
sultne. Loddsalg.
Siste øvelse før sommerferien – Hele korpset (Aspiranter, juniorer, rekrutter, HK)
For de som skal delta på korpstur, vil det være både øving og pakking. Info om pakking kommer
senere fra turkomiteen.
Korpstur – i Norge – Hovedkorps, junior og rekrutter.

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

