2017

9.–11. JUNI

Velkommen!

Korpsledertreff • Felleskonsert
Fritidsaktiviteter • Gate-/ bykonserter
Parade • God mat • Sceneunderholdning
Følg oss på

, #Aspirantkorpsfestivalen og www.aspirantkorpsfestival.no

9.–11. juni 2017

ønsker vi i Gulset Skolemusikk
velkommen til årets store korpsbegivenhet. Aspirantkorpsfestivalen har holdt det gående i over 30 år og vi har fått
et godt renommé. Vi ser at mange korps er trofaste gjengangere, men vi ønsker selvsagt nye korps og musikanter
velkommen.
På Aspirantkorpsfestivalen møtes jevnaldrende fra ﬂere deler av landet og musikantene får se at musikk som hobby
er en ﬂott form for sosial aktivitet.
Festivalen har bydelen Gulset som hovedarena. Innkvartering skjer på skoler i vårt nærområde med gangavstand
mellom de ulike skolene. Bydelen Gulset – hvor det bor
ca. 12 000 mennesker – ligger 4 km nord-vest for Skien
sentrum.
Festivalen i 2017 vil følge tidligere års opplegg, men vi inviterer dere til å bidra på «åpen Scene» lørdag ettermiddag.
Her kan musikantene bidra med dans, sang eller annet
spennende.

For de yngste
Vår festival er for aspiranter og juniorer. Vi gjør vårt beste for
at de skal trives og legger stor vekt på at det blir tid til lek,
underholdning og sosialt samvær kombinert med spilling
og marsjering.

For korpslederne
Selv om de yngste er i fokus har vi ikke glemt de voksne.
Under hele festivalen er det servering av gratis kaffe og vaﬂer i sekretariatet og vaktrommene på skolene. Fredags-

kvelden arrangeres et korpsledermøte, hvor korpsprat og
sosialt samvær er i fokus. Vi holder også et slikt møte på
lørdag for korpsledere som ankommer da.

Aktiviteter
Lørdag formiddag starter aktivitetene i Skien sentrum med
fellesøvelse og parade inn til Handelstorget, hvor åpningen
av festivalen finner sted. Deretter er det åpent for spilleoppdrag på tilviste plasser i byen. Ettermiddag og kveld tilbringes på Gulset. Det finnes en frisbeegolfbane ved skolen,
sandvolleybane samt store gressletter for lek. Servering av
grillmat, underholdning og diskotek på kvelden.
Søndag formiddag avsluttes festivalen med en kort parade
i boligområdene på Gulset, før korpsene marsjerer inn til
Gulset ungdomsskole. I paraden spiller korpsene selvvalgt
musikk. Fellesnummer ”Ja vi elsker” og Gulset festivalmarsj, spilles som avslutning.
På ettermiddagen er det tid for utfolding i Fritidsparken,
Himalaya eller Eventyrfabrikken. Høyt og lavt i Vestfold er
også blitt populært. (se egne omtaler). Eksakt program for
helgen leveres ut i sekretariatet ved ankomst.

Fritidsaktiviteter er ikke inkludert i kontingenten men
vi har forhandlet frem en god pris som betales av
det enkelte korps på aktivitetsstedet. Pris vil fremkomme ved valg av aktivitet. Eget skjema for aktiviteter
sendes ut av sekretær etter påmelding til festivalen.

Litt om Skien fritidspark
www.skienfritidspark.no
Her er det blant annet et stort badeanlegg bestående av
25 m-basseng, eget stupebasseng (1 m, 3 m, 5 m og
7,5 m), bølgebasseng, varmtvannsbasseng, boblebad,
og kafeteria. 100 meter sklie med elektronisk tidtaking,
og klatrevegg må også nevnes.
Andre aktiviteter tilknyttet skien fritidspark er: Bowls,
Minigolf, Frisbeegolf, Beachbaner.

Foreløpig program:
FREDAG 9. JUNI
Ankomst/registrering.
Kveldsmat til ca. kl 21.00
21.30–22.30 Korpsledermøte
LØRDAG 10. JUNI
07.30–08.30 Frokost
09.00–10.00 Avreise til byen
09.30–10.00 Registrering av nye
korps skjer på Lunde
barneskole.
10.00–10.30 Felles øvelse - utenfor
Lunde barneskole.
Ja vi elsker og Gulset festivalmarsj.
10.30–11.30 Parader i Skiens gate
r
11.30–12.00 Offisiell åpning. (Utd
eling av lunchpakker )
12.30–14.00 Spilleoppdrag rundt
i Skien sentrum.
13.00–14.30 Ankomst Gulset
15.00
Korpsledermøte for nyankommende
korps
15.30–17.00 Grilling på Kollmyr
17.00–18.30 Underholdning
20.00–21.30 Kveldsmat
20.00–22.30 Diskotek i Undergroun
d
23.00
Alle skal være inne på innkvarterings
stedet.
24.00
Lysene slukkes. God natt!
SØNDAG 11. JUNI
08.00–09.00 Frokost
09.00–10.00 Pakking og rydding
av rom
10.00–10.15 Avmarsj fra skolen dere
sover på
11.15–12.15 Innmarsj og avslutnin
g av festivalen
12.30–14.30 Middag m/påfølgend
e avreise til fritidsaktivitet
og hjemreise.

Litt om Eventyrfabrikken
www.eventyrfabrikken.no
Norges største innendørs lekeanlegg.

Litt om Himalaya Parken
www.himalayapark.no
Himalaya Park har 84 ulike klatrestrekninger høyt og lavt
i trærne fordelt på 7 løyper. Siden parken har begrenset
kapasitet må vi dele deltakende korps inn i puljer.

Litt om Høyt og Lavt
www.hoytlavt.no
Høyt & Lavt bygger og drifter klatreparker over hele landet, deriblant Skandinavias største klatrepark i Vestfold.
En klatrepark består i hovedsak av ulike typer løyper i
trærne, med varierende lengde og vanskelighetsgrad.
Løypene består bl.a. av vaiere og tauverk som er bygget
inn i det naturlige terrenget, og lar deg oppleve en spennende verden fra tretoppene.

Returadresse: Gulset skolemusikk, Postboks 1843, 3703 Skien

Innkvartering
Musikantene innkvarteres på skoler på Gulset. Deltakerne må selv bringe med sovepose og liggeunderlag.
Etter brannforskriften er det kun lov til å ha 15 personer
pr. rom. Det er derfor viktig for oss å motta riktig antall
gutter og jenter fra hvert korps så raskt som mulig, innen
20 april. Gi beskjed om det er ønskelig å skille på kjønn.
Ellers så blir dere tildelt klasserom etter antall påmeldte.

Bespisning
Korpsfestivalen serverer mat av høy kvalitet og ser på
dette som en viktig trivselsfaktor. Frokost, middag og
kveldsmat serveres på Kollmyr skole. Lunsjpakker lørdag
blir utlevert etter spilling i byen og kan nytes i byens små
parker. Lørdag serveres det grillmat (pølse m. brød, kotelett, bagett og salat). Søndag serveres det brun lapskaus
(glutenfri). Allergikere og personer med intoleranse bes å
ta med egen mat som kan oppbevares for dere.

Festivalspilling
Vi ønsker at hele byen skal preges av korpsmusikk lørdag
formiddag. Alle korps kan få spilleoppdrag på sentrale
steder i byen. Søndag er den store oppmarsjdagen med
defilering og oppmarsj da vi samles for å spille et fellesnummer. Noter til Gulset festivalmarsj kan lastes ned fra
hjemmesiden vår www.aspirantkorpsfestival.no).

Priser, påmelding og frister.
Deltakeravgift kr 900,- pr deltaker, (musikanter/ledere/
dirigenter).
Deltakeravgift inkl. overnatting, alle måltider, medalje og
en overraskelse.
Det gis ingen reduksjon for kortere opphold eller dersom
noen av måltidene velges bort.

Festivalen er lagt opp slik at forflytning mellom
skole og spillesteder besørges av det besøkende
korps, men vi er behjelpelig med å skaffe buss/skyttelbuss. Logistikkmessig er det viktig at vi får beskjed om
dette tidlig. Egenandel buss kr 40,- pr. tur. pr. deltager.
Busstransport må bestilles på forhånd.
Vi anmoder alle korps om å komme på fredag, da det
avholdes korpsledertreff på kvelden, hvor detaljer for festivalen gjennomgås.

Påmelding skjer på mail til
• paamelding@aspirantkorpsfestival.no
som åpner 1. Januar. Korpsnavn og navn på
kontaktperson og kontaktmail oppgis.
• Påmeldingsavgift kr 1.000,- pr. korps.
• Påmeldingsavgift og annen betalingsinfo sendes til dere
etter påmelding.
• Frist: 20. mars. Påmelding er gyldig når påmeldingsavgiften er betalt.
• Frist for endelig antall og betaling av deltakeravgift er
20. april. Ingen refusjon etter 20. april.
• Innbetaling må merkes med antall deltakere, fordelt på
kjønn. Antall deltakere kan ikke endres etter 20. april
(dette har sammenheng med antall personer i klasserom).
Spørsmål?
Kun skriftlig henvendelse til sekretær på
assistent@aspirantkorpsfestival.no
Mer info på vår hjemmeside
www.aspirantkorpsfestival.no
Følg festivalen og få siste info på Facebook:
Aspirantkorpsfestivalen og
www.aspirantkorpsfestival.no
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GULSET LEGEKONTOR

☎ 35 50 55 20

SKIEN KOMMUNE
Vi gjør arbeidsdagen enklere!

www.norengros.no - 35 90 40 00

ÅPNINGSTIDER
Mandag – fredag 08.00–23.00
Lørdag 08.00–20.00
Kommisjonær for Norsk Tipping

Dr. Kristin Prestegaard
Dr. Jon Erik Billington
Dr. Per Hoff
Spesialister i allmennmedisin

