Aktivitetsplan
forklaring:
Oppdatert 7. juni 2022
kl 23:00

Ekstra aktivitet for musikanter
Ekstra aktivitet for foresatte
OBS! Ekstra informasjon
Resten er normale aktiviteter med utfyllende informasjon om nødvendig
Antrekk er beskrevet i Uniformsreglementet på www.hsmk.no (link)

uke dato

hvem

melding

VÅR 2022
23 6. juni
7. juni
8. juni
9. juni

Alle
Alle
Alle
Alle

2. pinsedag - ikke spilletimer i dag
Enkelttimer - siste før sommeren
Enkelttimer - siste før sommeren
Slagverkere i HK og JK møter opp 17:30 for å rydde frem og sette opp
slagverksutstyr!
Alle andre møter opp i GOD tid, og sitter på sine plasser og er spilleklare kl 17:55.
18:00 - 19:00 Samspill øvelse først, deretter Hederstegnkonsert

Det nye
Hovedkorpset
(inkl tidligere
JK2)
Det nye
Juniorkorpset
(tidl JK1 og AK)
Alle 3 korps
12. juni

24 13. juni
14. juni

15. juni
16. juni

18:00 - 19:00 Samspill øvelse først, deretter Hederstegnkonsert

Hederstegnkonsert i Amfiet kl 19.00
Alle foresatte ønskes velkommen !
Det nye
Høybråten kirke 90 år
Hovedkorpset
Oppmøte kl. 12:00 utenfor Høybråten kirke. Spilling utenfor kirken når menigheten
(inkl tidligere 2. kommer ut etter at jubileumsgudstjenesten er ferdig. Ferdig ca 12:45.
års juniorer)
2 musikanter som skal spille i gudstjenesten møter før gudstjenesten, etter nærmere
avtale.
"Antrekk uniform ute": Dvs full uniform inklusiv hvite vanter og veske med regnfrakk
og luetrekk, samt regntrekk til treblås.
Alle
Alle
Alle 3 korps

Alle
Hovedkorpset
inkl tidligere 2.
års juniorer

Det nye
Hovedkorpset
(inkl tidligere
JK2)

Ikke enkelttimer
Ikke enkelttimer
Parkkveld. Marsjering og spilling ifm Velforeningens arrangement i Høybråtenparken.
Oppmøte kl 17:45 på Høybråten skole
Det nye Hovedkorpset (inkl tidligere 2. års juniorer) møter med ferdige utpakkede
instrumenter, bæresele, noteklype og marsjhefte.
Det nye Juniorkorpset (tidligere AK og JK1) leverer instrument, noter og notestativ,
for felles transport til parken hvor de skal spille konsert senere. De blir med å
marsjerer i gatene først.
Korpsene dimiteres etter spilling i parken, ca 19:00.
Antrekk spilleoppdrag uten uniform (bl.a. pique-tskjorte og softshelljakke).
Se Uniformsreglementet på www.hsmk.no for komplett beskrivelse).
Ikke enkelttimer
Spilling på avslutning for 10. trinn på Stasjonsfjellet skole
Oppmøte Kl 17:15 ved Høybråten stasjon med ferdig utpakket instrument, bæresele,
noteklype og marsjhefte. Spilling 17:30-18:00 utenfor mens gjestene ankommer.
Antrekk spilleoppdrag uten uniform (bl.a. pique-tskjorte og softshelljakke)
Se Uniformsreglementet på www.hsmk.no for komplett beskrivelse).
ca18:10 - 20:30 Samspill øvelse / pakking av utstyr for deltagere på sommertur

18-22. juni

HØSTEN 2022
34 25. august

Det nye
Juniorkorpset
(tidl JK1 og AK)
Hovedkorps og
Juniorkorps

Alle

Hovedkorps
Juniorkorps
28. august

Hovedkorpset

18:00 - 19:30 Samspill øvelse / pakking av utstyr for deltagere på sommertur

Sommertur til Nordsøfestivalen, Blokhus i Danmark.

VELKOMMEN TILBAKE TIL ET NYTT KORPSÅR I HSMK
Slagverkere i HK og JK møter opp 17:30 for å rydde frem og sette opp
slagverksutstyr!
Alle andre møter opp i GOD tid, og sitter på sine plasser og er spilleklare kl 17:55.
18:00 - 20:30 Første samspill
De som var 2. års juniorer før sommeren begynner nå i Hovedkorpset
18:00 - 20:00 Første samspill
De som var aspiranter før sommeren begynner nå i Juniorkorpset

Konfirmasjonsspilling for Ida
15.45: Oppmøte på parkeringsplassen ved Høybråten Fysikalske institutt(Høybråten
tannlegekontor (Høybråtenvn 76).
"Antrekk uniform ute": Dvs full uniform inklusiv hvite vanter og veske med regnfrakk
og luetrekk, samt regntrekk til treblås.
Møt opp med ferdig utpakket instrument, husk bæreseler, noteklype og marsjhefte.
15.55: Marsjering til Vardeheim og spilling for konfimant Ida
Ferdig ca 17.00.

35 1. september

36 5. september
6. september
7. september
8. september

37 12. september
13. september
14. september
15. september

38 19. september
20. september
21. september
22. september

Alle

Hovedkorps
Juniorkorps
Nye aspiranter
Alle
Nye aspiranter
Alle
Alle
Alle

Hovedkorps
Juniorkorps
Alle
Foresatte
Alle
Foresatte
Alle
Foresatte
Alle

Hovedkorps
Juniorkorps
Foresatte
Alle
Foresatte
Alle
Foresatte
Alle
Foresatte
Alle

Hovedkorps

Slagverkere i HK og JK møter opp 17:30 for å rydde frem og sette opp
slagverksutstyr!
Alle andre møter opp i GOD tid, og sitter på sine plasser og er spilleklare kl 17:55.
18:00 - 20:30 Samspill
18:00 - 20:00 Samspill
18:30 - 19:30 Instrumentprøving nye aspiranter
Utdeling av enkelttimer til alle musikanter - OBLIGATORISK OPPMØTE
Utdeling av instrumenter til nye aspiranter
Enkelttimer
Enkelttimer
Slagverkere i HK og JK møter opp 17:30 for å rydde frem og sette opp
slagverksutstyr!
Alle andre møter opp i GOD tid, og sitter på sine plasser og er spilleklare kl 17:55.
18:00 - 20:30 Samspill
18:00 - 20:00 Samspill
Enkelttimer
Loppehenting. Foresatte fordeles på kjørelag en av dagene i uken. Egen plan kommer.
Enkelttimer
Loppehenting. Foresatte fordeles på kjørelag en av dagene i uken. Egen plan kommer.
Enkelttimer
Loppehenting. Foresatte fordeles på kjørelag en av dagene i uken. Egen plan kommer.
Slagverkere i HK og JK møter opp 17:30 for å rydde frem og sette opp
slagverksutstyr!
Alle andre møter opp i GOD tid, og sitter på sine plasser og er spilleklare kl 17:55.
18:00 - 20:30 Samspill
18:00 - 20:00 Samspill
Loppehenting. Foresatte fordeles på kjørelag en av dagene i uken. Egen plan kommer.
Enkelttimer
Loppehenting. Foresatte fordeles på kjørelag en av dagene i uken. Egen plan kommer.
Enkelttimer
Loppehenting. Foresatte fordeles på kjørelag en av dagene i uken. Egen plan kommer.
Enkelttimer
Loppehenting. Foresatte fordeles på kjørelag en av dagene i uken. Egen plan kommer.
Slagverkere i HK og JK møter opp 17:30 for å rydde frem og sette opp
slagverksutstyr!
Alle andre møter opp i GOD tid, og sitter på sine plasser og er spilleklare kl 17:55.
18:00 - 20:30 Samspill

Juniorkorps
Foresatte
23. - 25. september
Alle foresatte

39 26. september
27. september
28. september
29. september

Alle
Alle
Alle
Alle

Hovedkorps
Juniorkorps

18:00 - 20:00 Samspill
Loppehenting. Foresatte fordeles på kjørelag en av dagene i uken. Egen plan kommer.
Loppemarked på Stasjonsfjelle skole
Alle foresatte trengs til rigging fredag kveld, gjennomføring lørdag og søndag, samt
rydding. Nærmere info kommer
Enkelttimer
Enkelttimer
Enkelttimer
Slagverkere i HK og JK møter opp 17:30 for å rydde frem og sette opp
slagverksutstyr!
Alle andre møter opp i GOD tid, og sitter på sine plasser og er spilleklare kl 17:55.
18:00 - 20:30 Samspill
18:00 - 20:00 Samspill
Høstferie - Ingen spilletimer eller samspill
Enkelttimer
Enkelttimer
Enkelttimer
Slagverkere i HK og JK møter opp 17:30 for å rydde frem og sette opp
slagverksutstyr!
Alle andre møter opp i GOD tid, og sitter på sine plasser og er spilleklare kl 17:55.

40
41 10. oktober
11. oktober
12. oktober
13. oktober

Alle
Alle
Alle
Alle

14. - 16.
oktober
42 17. oktober
18. oktober
19. oktober
20. oktober

Hovedkorps
Juniorkorps
Hovedkorps og
Juniorkorps
Alle
Alle
Alle
Alle

18:00 - 20:30 Samspill
18:00 - 20:00 Samspill
Sannsynlig helg for seminar på Daftø (ikke bekreftet)

43 24. oktober
25. oktober
26. oktober
27. oktober

Hovedkorps
Juniorkorps
Alle
Alle
Alle
Alle

18:00 - 20:30 Samspill
18:00 - 20:00 Samspill
Enkelttimer
Enkelttimer
Enkelttimer
Slagverkere i HK og JK møter opp 17:30 for å rydde frem og sette opp
slagverksutstyr!
Alle andre møter opp i GOD tid, og sitter på sine plasser og er spilleklare kl 17:55.

30. oktober

Hovedkorps
Juniorkorps
Alle 3 korps

18:00 - 20:30 Samspill
18:00 - 20:00 Samspill
Høstkonsert på Rommen scene

Enkelttimer
Enkelttimer
Enkelttimer
Slagverkere i HK og JK møter opp 17:30 for å rydde frem og sette opp
slagverksutstyr!
Alle andre møter opp i GOD tid, og sitter på sine plasser og er spilleklare kl 17:55.

