
Musikantenes 

17. mai program 

2013 
 

        På skolen vil klasserommet til 

5b være åpent  

for musikantene. 

 
Nils Anseth (aspirant/rekruttleder) Tlf. 90927368 

Kirsten Hexeberg (korpsleder) tlf. 416 28 475 

 

 
På Vesterskaun er det kun HK, rekrutter og duskebærere som skal delta. 

På Frogner deltar alle i toget og på Scenen. 

Duskebærere har tidligere fått oppsett på hvem som skal delta hvor og når. 

 
Antrekk: 

HK og rekrutter:  Uniform m/lue, veske m/regntøy, vanter, nypussede pene sorte sko og sorte strømper.  

Duskebærere:  Uniform m/lue, brun strømpebukse og støvletter. 

Aspiranter:   17.maiantrekk og uniformslue. 

 
08.30 HK, rekrutter og duskebærere møter i klasserommet på skolen, setter igjen 

instrumentkasser, gjør seg klare for marsjering.  

 

08.50  Oppmøte på kiss-and-ride for transport til barnehagen på Lunderfeltet 

 Sjåfører: Berntsen, Bent, Aurland, Holmbakken, Rifseim, Huseby, Anseth  

09.20 Oppstilling i tog på Lunderåsen  

(Barnehagen - Rypesnaret - Skaubovegen –Vesterskaun skolen.) 

        

10.15 På Vesterskaun skole. (Ja, vi elsker dette landet (3 vers), Norge i rødt hvitt og 
blått (3 vers), King size og Gammel jegermarsj ). 

 
10.45  Retur til Frogner.  

 

11.30  HK, rekrutter, duskebærere og aspiranter stiller opp i tog foran  

Melvold u-skole.(Melvold, Brusletta, Løkka, «Gamlebyen», Frogner skole ). 

  

12.40 Etter toget går vi rett opp på scenen.  
Hele korpset og ”minitrombonistene” med Hedda og Ada i front, spiller: 

 Tordenskiold Marsj 

Hele korpset spiller: 

 Rock House 

 Cool Cat 

HK, rekrutter og Romerrike musikkorps spiller: 

 gehørlåtene  (fra seminaret med Lars Andreas)  

 Bruremarsj 
 Ja, vi elsker dette landet 

 



 

 

 
Oppstilling i toget: 

 

Duskebærere, flaggbærere og fanebærer 

Kristoffer  Hedda  Ingeborg  Viktoria  

Oscar   Bernard  Julia   Elin 

Johanne  Thea   Simen   Tuva 

Veronika  Sebastian  Helene  Ann Kristin? 

Lars A  Henrik  Lars Martin  Roy Petter 

På Frogner stiller aspiranter opp, 4 i bredden, bak HK. 

 

Når vi marsjerer skal vi spille: 

 

 Napoleon marsj 

 Gammel jeger 

 Norge i rødt hvitt og blått- to vers 

 King size 

 Cut time strut 

 

 

 


