17. mai 2017
Program for dagen: Gjelder Alle - Hovedkorps, Hospitanter, Juniorkorps og Aspirantkorps.
07:30
07:45

Oppmøte Høvik skole
Oppstilling Høvik skole
De oppsatte foreldre (se neste side) leverer påsmurte rundstykker, til
skolekjøkkenet, Høvik skole

08:00

Flaggheis; Korpset spiller "Ja, vi elsker" og en marsj. Deretter: Frokost (påsmurte
rundstykker) på Høvik skole.

09:00

Bussavgang til Drammen.

09:45
10:00

Oppstilling Marienlyst.
17. mai-toget går fra Marienlyst gjennom Drammen til Parken. Alle går raskt til
bussen i Parken! En brus/drikke venter som premie for innsatsen. Bussene kjører
til Fosshagen Eldresenter for en liten matpause og mini-konsert. Lunsjen starter
ca. 11:30 og avsluttes senest 12:30. Etter pausen kjører bussen til Frogner kirke.

12:50

Oppstilling til tog ved Frogner kirke. Spilling av ‘Ja, vi elsker’. Toget går 13:15 til
Lierbyen via Fosskvartalet og avsluttes på Hegg Skole ca 13:55.

Deretter blir musikantene kjørt til Høvik Skole.
OBS! Musikantene må hentes av foreldrene på Høvik skole ca kl. 14:15, og ikke før med
mindre annet er gitt beskjed om til kontakt@hovikoglier.no. Følgende ledere følger
musikantene: Marianne (hovedkorps og hospitanter) (959 09 915), Christian (ass. HK leder)
(970 44 202), Kent (juniorkorps) (909 97 283) og Vendula (aspirantkorps) (906 52 407).
Mari (469 69 162) og Karine (913 78 832).
Antrekket er full uniform:
Hovedkorps, Hospitanter og Juniorkorps: Hvit langermet skjorte, korpsjakke, slips, hvite
hansker, korpsbukse, korpslue, mørkeblå sokker, sorte sko/mokasiner.
Noterekkefølge for HK(+hosp.): In the Navy, Rocky, Mr. Quarterback, Dixiland
Strut, Alt for Norge, Snappy Snares, Fanfare, Ja vi elsker,
Gud signe vårt dyre fedreland, Trommestunt. Hospitantene holder
fokus på Mr. Quarterback, samt In the Navy og Rocky (drillene).
De har også fått notene til Ja vi elsker.
Junior1 skal ikke bære instrument i Drammen, men marsjere bak
hovedkorpset og være flagg/duske-bærere. I toget i Lier skal
junior1 spille og de skal ha instrument og notene til
‘Mr. Quarterback’. Instrumentet oppbevares i bussen mens vi er i
Drammen.
Aspiranter: Mørk blå korpsgenser med hvit høyhalset genser/skjorte under, hvite hansker,
korpsbukse, korpslue, mørke blå sokker, sorte sko/mokasiner. Aspirantene skal ikke bære
instrument, men bytte på å bære flagg og dusk.
HUSK: instrument, marsjhefte, noteklype, evt. bandolær for slagverk (gjelder hovedkorps,
hospitanter og JK1), samt veske med regntøy dersom været tilsier dette.
De følgende voksne går bak korpset: Ylva, Lise, Sigrid og Karine. Trond er fanebærer.
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Oppgavefordeling – Servering til musikanter
Arrangementskomiteen har satt opp liste over de som skal bidra med servering av mat og drikke
til musikantene på 17. mai.
Hovedansvarlig: Gro Evant (922 02 418) og Vigdis Løkkeberg Sandbo (911 42 751)

Frokost
Servering:
Gro E. og Vigdis serverer frokost i år, de tar med kaffe.
Følgende skal levere 20 halve påsmurte rundstykker med «barnevennlig» pålegg
(ost, kjøttpålegg, etc):
Med smør:
Lisa Fjellsøy
Mille Frøjd
Torkel H. Folkestadås
Cecelia Fredriksen
Martin Berg
Andreas Hammer

Uten smør:
Simen Sandsbråten
Andreas Kløvstad
L-A. Sandbo
Glutenfritt/allergivennlig:
Leopold Aleksander Fjeldvær

Lunsj
I år får vi lunsj hos Fosshagen Eldresenter, mot at vi
spiller en mini-konsert for de. Vi trenger derfor ikke
foreldre som hjelper til her. Det blir servert pølser,
drikke og is (gourmet-lunsj;).

Viktig: Dersom noen ikke kan levere rundstykker, må de selv finne noen andre å bytte med, og
deretter informere Gro Evant på 922 02 418. Kontakt også Gro dersom du ikke finner noen å
bytte med, eller dersom du har spørsmål ang. rundstykkene.
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