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• FELLES ØVELSER OG KONSERTER 
• FESTIVALMARSJ OG PARADER I  

SKIENS GATER
• LEK, AKTIVITETER OG HOPPESLOTT
• UNDERHOLDNING MED  

OVERRASKELSER OG ”ÅPEN SCENE”
• STORT UTVALG AV MAT 
• MANGE EKSTRA FRITIDS- 

AKTIVITETER I NÆROMRÅDET

EN ENGASJERENDE FESTIVAL FOR 
ASPIRANT- OG JUNIORKORPS SOM 
BYR PÅ MESTRING INNEN MUSIKK 
OG MANGE SOSIALE AKTIVITETER. 

INVITASJON TIL 

GULSET SKOLEMUSIKKS
ASPIRANTKORPS

FESTIVAL
12.-14. JUNI 2020
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Gulset Skolemusikk inviterer til årets store 
aspirantkorpsfestival som byr på et spennende program 
for aspiranter, juniorer og korpsledere. På Aspirant-
korpsfestivalen treffes korps fra hele Norge. Musikant-
ene vil oppleve utvikling og mestring innen musikk. 
Det vil være felles øvelser, konserter og marsjering, 
samtidig som vi har et stort fokus på å skape en 
positiv atmosfære og det å ha det gøy sammen.

Deltakere på aspirantkorpsfestivalen tilbys spesial-
pris for fritidsaktivitetene, som betales av det enkel-
te korps på aktivitetsstedet.  Eget skjema for disse 
aktiviteter sendes ut etter påmelding til festivalen.

OM FESTIVALEN

Aspirantkorpsfestivalen har holdt det gående i 
over 30 år og har fått et godt renommé med 
mange korps som er trofaste gjengangere. 

Festivalen er i Skien, Telemark og har bydelen 
Gulset som hovedarena. Innkvartering skjer på skoler i 
nærområdet med gangavstand mellom de ulike skolene. 

Bydelen Gulset – hvor det bor ca. 12 000 
mennesker – ligger 4 km nord-vest for 
Skien sentrum. 

AKTIVITETER

LØRDAG
FORMIDDAG: Fellesøvelse og parade 
i Skien sentrum med åpningen av 
festivalen. Deretter er det spille-
oppdrag på tilviste plasser i byen. 

ETTERMIDDAG OG KVELD: Felles 
aktiviteter og lek i nærområdet på 
Gulset. Det finnes en frisbeegolf-
bane ved skolen, sandvolleybane 
samt store gressletter for lek. 
Populære hoppeslott og servering 
av grillmat. Det vil også være under-
holdning og diskotek på kvelden. 

SØNDAG 
FORMIDDAG: Festivalen avsluttes 
med en kort parade i boligområdene 
på Gulset, før korpsene marsjer-
er inn til Gulset ungdomsskole. I 
paraden spiller korpsene selvvalgt 
musikk. Vi avslutter festivalen med 
fellesnummer «Ja, vi elsker” og 
Gulset festivalmarsj.

ETTERMIDDAG: Tid til å utforske  
fritidsaktivitetene Skien har å by på. 
Korpsene arrangerer dette selv.  

GULSET SKOLEMUSIKKS

ASPIRANTKORPS
FESTIVAL

12.-14. JUNI 2020
SKIEN, TELEMARK

FREDAG 12. JUNI

Ankomst/registrering fra kl….. 
Kveldsmat til ca. kl 21.00 
Ca.21.30–22.30 Korpsledermøte  

LØRDAG 13. JUNI

07.30–08.30 Frokost 
09.00–10.00 Avreise til byen 
09.30–10.00 Registrering av nye korps skjer på 
avtalt sted.
10.00–10.30 Felles øvelse – utenfor avtalt sted. 
«Ja, vi elsker» og «Gulset festivalmarsj». 
10.30–11.30 Parader i Skiens gater 
11.30–12.00 Offisiell åpning. (Utdeling av  
lunsjpakker) 
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 skole
17.00–18.30 Underholdning 
20.00–21.30 Kveldsmat 
20.00–22.30 Diskotek på Underground 
23.00 Alle skal være inne på innkvarteringsstedet. 
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 man har sovet på. 
11.15–12.15 Innmarsj og avslutning av festivalen 
12.30–14.30 Middag m/påfølgende avreise til 
fritidsaktivitet og hjemreise. 
 
Eksakt program for helgen leveres ut i 
sekretariatet ved ankomst.

FORELØPIG PROGRAM 
- INKLUDERT I DELTAKERAVGIFT

FRITIDSAKTIVITETER Å PLANLEGGE 
SØNDAG ETTERMIDDAG
 – IKKE INKLUDERT I DELTAKERAVGIFT

SKIEN FRITIDSPARK  
skienfritidspark.no
Her er det blant annet et stort badeanlegg, minigolf, 
tennis, badminton, bordtennis, shuffleboard, frisbee-
golf, beachbaner, padelbaner (en blanding av squash 
og tennis) og flotte turstier.

HELT NY KLATREPARK I SKIEN FRITIDSPARK
skienfritidspark.no/aktiviteter/
ny-klatrepark
Klatreparken har 7 forskjellige løyper i forskjellig  
vanskelighetsgrad, fra lett løype som ikke går så  
høyt fra bakken, til mer utfordrende løyper som 
ligger 7-8 meter over bakken.

EVENTYRFABRIKKEN
eventyrfabrikken.no 
Eventyrfabrikken er Norges største innendørs leke-
land med klatrestativ, hengebro, krypganger, kjempe 
baller, kjempe store sklier, ballhav, trampoliner, sykler, 
hoppeslott og airbazoka.

HØYT OG LAVT
hoytlavt.no 
Skandinavias største klatrepark i Vestfold (27 km  
fra Skien) som har 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.

VI ØNSKER ALLE ASPIRANTER VELKOMMEN!
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INNKVARTERING 
Musikantene innkvarteres på skoler på 
Gulset. Deltakerne må selv ha med sove-
pose og liggeunderlag. Etter brannforskrift-
en er det kun lov til å ha 15 personer 
pr. rom. Gi beskjed om det er ønskelig å 
skille på kjønn.

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. 

FESTIVALSPILLING
Vi ønsker at hele byen skal preges av 
korpsmusikk lørdag formiddag. Alle korps 
får spilleoppdrag på sentrale steder i byen. 
Søndag marsjerer vi på Gulset og avslutter 
festivalen med å spille sammen. 
Noter til «Gulset festivalmarsj» og en egen 
versjon av «Ja Vi Elsker». kan lastes ned fra 
hjemmesiden vår www.aspirantkorpsfesti-
val.no

LOGISTIKK
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. Egen-
andel buss kr 45,– pr. tur, pr. deltager i 
våre innleide busser/minibusser i skyttel. 
Busstransport må bestilles senest 20. april.

FOR KORPSLEDERNE
Selv om de yngste er vår prioritet, har vi 
også fokus på de voksne. I korpsledermøtet 
gir vi plass for korpsprat og sosialt samvær. 
Vi serverer kaffe og vafler til korpslederne 
under hele festivalen. 

Deltakeravgift kr 1080,– 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.

1. PÅMELDING

• Send en e-post til:  
paamelding@aspirantkorpsfestival.no 

• Inkludere korpsnavn, navn på kontaktperson og 
kontaktmail 

2. PÅMELDINGSAVGIFT 1000,- PR. KORPS

• Frist 20. mars. Påmelding er gyldig når  
påmeldingsavgiften er betalt. (Betalings- 
informasjon sendes til dere etter påmelding) 

3. SLUTTBETALING

• Frist 20 april. for endelig antall og betaling av 
deltakeravgift. Innbetaling må merkes med antall 
deltakere, fordelt på kjønn. 

• Ingen refusjon etter 20. april. Antall deltakere kan 
ikke endres etter 20. april (dette har sammenheng 
med antall personer i klasserom).

ØNSKER DU MER INFORMASJON? 

Ta kontakt på mail:  
assistent@aspirantkorpsfestival.no eller  
ring Sverre på tlf: 965 09 910 

Mer info på vår hjemmeside:  
aspirantkorpsfestival.no

PÅMELDING, PRISER OG FRISTER


