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Kjære korpsvenner! 

 

For 11. gang på rad har vi den store glede å ønske velkommen til TusenFryd. 

 

I dette skrivet har vi samlet viktig informasjon om stevnet, enten dere deltar lørdag 7. eller søndag 8. 

september. Det er viktig at stevnedeltagerne er kjent med innholdet i dette skrivet. 

 



FREMMØTE:  

Det er fremmøte kl. 08.30 eller 09.00 avhengig av om dere er i pulje 1 eller 2. Se lengre ned i dette 

dokumentet i forhold til hvilken pulje dere er i. Beregn god tid, da veldig mange kommer på samme tid. 

De som kommer E6 nordfra kan med fordel kjøre gamle E6 utenom Nøstvedttunnelen for å komme til 

TusenFryd nordfra.  

Ta av ved dette skiltet:  

 
 

PARKERING:  

Dere vil bli møtt av parkeringsvakter fra TusenFryd som viser dere hvor parkering skal skje. Alle som 

kommer tidlig denne helgen skal på stevnet så det er bare å følge parkeringsvaktenes henvisning.  Skal 

du bare slippe av musikant eller driller og ikke parkere bilen, sier du ifra til parkeringsvakt ved 

rundkjøringen så blir du henvist til riktig sted. 

Parkering kan betales via VIPPS og prisen er kr. 70,-. 

Dette opplyses på store plakater ved innkjøring til P-plasser og her følger en «oppskrift»: 

Når man skal vipse skal man følge disse stegene: 

1. Gå inn på «kjøp og betal», skriv inn 1234 og velg «Parkering Tusenfryd»  
2. Trykk på + for å registrere en parkering, deretter på «Handlekurv» 
3. Trykk på «Kundeinformasjon» og legg inn reg. nr. der det er markert 
4. Trykk på «OK», «Klar til å betale 70 kr» og så «Betal» 

 

WEBSHOP 

Gjester kan også kjøpe parkeringsbilletter i TusenFryds webshop:  

https://tickets.tusenfryd.no/funnel/products?execution=e1s1 

Pris i webshop er rabattert og koster kr. 50,-/ bil. 

Rabattkode er: 

Korpsparkering19 (Den må skrives akkurat slik. Se nedenfor). 

  

https://tickets.tusenfryd.no/funnel/products?execution=e1s1
https://tickets.tusenfryd.no/funnel/products?execution=e1s1


 

Parkering for busser er gratis. 

 

UNIFORMERING/FANE:  

Det stilles ingen krav til uniformering – noen stiller i full uniform, mens andre velger enklere varianter. 

Fint om dere tar med fane.  

 

 

MEDALJER/BILLETTER:   

Én representant for hvert korps møter ved ankomst i Stevnekontoret ved parkeringsplassen. 

Antall billetter og medaljer kan justeres i Stevnekontoret. De som eventuelt har sesongkort til TusenFryd, 

må ta med seg det på stevnedagen. Årets ”billett” er armbånd. Disse må festes rundt håndleddet. 

 

 

 



  

FAKTURERING:  

Det blir sendt faktura på e-post til hvert korps få dager etter stevnet. Vi ber om at betalingsfristen 

overholdes. Fakturabeløpet inkluderer korpsmedlemmer og familiemedlemmer. Det vil ikke bli solgt 

billetter kontant eller via kort i Stevnekontoret. 

Er ikke stevneavgiften betalt, vil den bli tillagt ved faktureringen etter stevnet.  

 

 

OPPSTILLING:  

Alle korps skal stille opp på den øverste parkeringsplassen der dere vil bli anvist plass.      

 

 

OPPVISNING/ØVELSE FELLESNUMRE:  

Det vil lørdag og søndag være opptredener på oppstillingsplassen fra kl 09.00 før innmarsj samt en 

gjennomspilling av fellesnumrene. («Gammel Jegermarsj» og «Hip to be square») 

Det vil også være en hilsen fra NMF’s forbundsstyremedlem Jørgen Foss. 

Detaljert program for denne delen vil bli sendt ut nærmere stevnet.  

 

 

INNSLIPP FOR PUBLIKUM:   

Alle familiemedlemmer kan slippe inn gjennom inngangen ved Stevnekontoret fra kl. 09.20 og opp den 

første bakken. Det er kun denne inngangen som skal brukes, ikke hovedinngangen til parken. Sperringen 

videre oppover i bakken blir ikke åpnet før første korps er i gang kl 09.30. Det er viktig at foreldre, 

barnevogner, traller og lignende ikke stopper opp i bakken eller forsinker toget. Da vil innmarsjen ta 

lengre tid enn høyst nødvendig. Foreldre som følger etter eget korps bør forlate korpset ved «Slush-

fabrikken» og innta scenen ovenfra. Det er ikke anledning til å marsjere inn med korpset til hovedscenen. 

 

 

INNMARSJ FOR KORPSENE:  

Første korps starter kl. 09.30.  

Korpsene slippes inn i parken fortløpende med kort avstand imellom og veksler på å spille.   

 

 

 

REKKEFØLGE INNMARSJ:  

Se lengre ned i dette dokumentet 

 

 

 

 

 



INNMARSJ TIL AMIFSCENEN:  

Alle korps oppfordres til å spille ved innmarsj til scenen. På grunn av stor deltagelse på stevnet må 

marsjen avsluttes før ”trio” starter.  Når dere har kommet frem til scenen, er det viktig at dere følger 

informasjonen fra våre vakter og forflytter dere opp i amfiet umiddelbart slik at vi kan gjøre klart for 

neste korps.  

Vedlagt til dette informasjonsskrivet følger et dokument som vi ber dere ta med på stevnedagen og 

levere i sekretariatet ved ankomst. (Informasjon om hva dere skal spille ved innmarsj/navn på dirigent 

m.m.) 

 

 

PUBLIKUMSPLASSER:   

Det vil ikke være plass til at publikum kan sitte i amfiet under innmarsj eller i forbindelse med åpning av 

stevnet. Det vil bli satt opp sperrebånd som vil vise hvor publikum kan være. 

 

 

ÅPNING AV STEVNET 

Lørdag/Søndag:  

- President i NMF Rita Hirsum Lystad 

I forbindelse med åpningen av søndagens stevne vil Complete Drumline underholde. 

NMF’s Pulse-team vil du møte på lørdag. 

 

 

 

FELLESNUMMER:   

«Gammel Jegermarsj». Dirigent lørdag Geir Aage Sveen. Søndag Kristoffer Kregnes 

”Hip to be square”. Dirigent lørdag Geir Aage Sveen. Søndag Marius Gjersø.  

 

 

NMF-SPEED-DATING 
Kom og hils på NMF i speed dating-boden på Sirkusplassen.  
NMF-representanter vil møte dere mellom kl 12.00 og 14.00 begge dager.  
Lurer du på noe, har du forslag eller innspill, eller bare er engasjert? Kom innom!  
 

 

KONSERTER:  

Det vil bli satt opp 2 konsertsteder på Sirkusplassen med hvert sitt trommesett, samt ca. 30 stoler og 

notestativer. Så snart et korps er ferdig, vil neste korps starte på konsertsted nr 2. 

Det er ikke mulig å frakte inn eget slagverksutstyr med bil når parken er åpen. 

Konsertene foregår utendørs. Hvis det regner, setter vi opp telt. 

Rekkefølgen står lengst ned i dette dokumentet. Tidspunktene må oppfattes som ca tider.  

Vi oppfordrer alle til å være publikum på konsertene til korpsene før og etter dere.  



 

 

DRUM BATTLE:  

Se lengre ned i dokumentet om hvilke korps som er påmeldt og tidspunkt for gjennomføring. 

 

 

 

DRILLOPPVISNING: 

De drilltroppene som har meldt seg på er deltagere på lørdagens stevne. Disse møter på hovedscenen  

kl 11.45. (Se rekkefølge lengre ned i dette dokumentet) Vi spiller av lydfiler som dere tar med.  

 

 

INSTRUMENTER:  

Vi henstiller til de korps som ikke skal ha konsert om å frakte instrumenter ut av parken til biler/busser 

rett etter at fellesnumrene er ferdig.  De som skal holde konsert kan oppbevare instrumentene under 

tak, vi har satt opp et stort telt ved siden av ”TrafikkFryd” helt øverst i parken.  Korpsene er selv ansvarlig 

for å passe på instrumentene. Så snart konserten er ferdig for det enkelte korps, anbefaler vi at 

instrumenter blir fraktet ut i biler/busser. Det er mulig å gå ut med instrumenter der dere gikk inn, fram 

til parken stenger kl 18.00. Vi anbefaler at instrumentkasser blir liggende i biler/busser. 

 

 

 

STEVNEKONTOR:  

Teltet ved inngangen til tidligere Vikingland vil være bemannet fra kl. 07.30–11.00. Fra ca kl 11.45 vil det 

være stevnekontor på ”Sirkusplassen”.  Eventuelt hittegods kan leveres til Stevnekontoret. Uavhentet 

hittegods vil bli levert til Gjesteservice i TusenFryd. Det vil være godt med vakter fra arrangørkorpset 

Nordby skolekorps. Vi vil gå med gule refleksvester merket ”Crew”. Er det noe du lurer på, ta kontakt. 

 

 

UTSTILLERE: 

Vi har også i år gleden av å ønske velkommen til noen utstillere innen vår ”bransje”. De vil du finne på 

Sirkusplassen hvor konsertene finner sted. 

  

Joars Musikkservice 

Fra sin butikk i Mo i Rana har Joars Musikkservice drevet med salg, service og reparasjoner 

av alle typer instrumenter til korps i over tretti år. 

I januar 2017 åpnet Joars Musikk Service sin butikk nummer to, på Majorstua i Oslo, for å videreutvikle 

det gode samarbeidet med korps over hele Norge. 

 

 

 



Korpstur.no 

Korpstur.no tilrettelegger alt som skal til for en vellykket korpstur. Vi har laget korpsturer for norske 

skolekorps i over 10 år og vi har både festivaler og skreddersydde turopplegg. Som eneste norske 

turoperatør kan vil tilby deltagelse på de anerkjente og populære festivalene "Music from the North" ved 

Gardasjøen i Italia og "Festival Tropical" i Sør-Spania. I 2020 lanserer vi også NYHETEN «Korpsfestival 

Costa Blanca». 

Programmene er varierte, med en god blanding av musikalske, sosiale, fornøyelige og kulturelle 

innslag. Hvor ofte og hvor lenge dere ønsker å spille avgjør dere selv. Vi tilpasser programmet slik at det 

blir akkurat slik dere vil da det.  

Kom gjerne innom oss på vår stand på Sirkusplassen under Tusenfrydstevnet. Alternativt kan dere 

kontakte oss for et uforpliktende tilbud på korpstur@travelmaker.no  eller telefon 41 42 23 67. 

 

 

Escape Travel 

«Tenker dere å dra på korpstur? Da er vi der for dere!  

Vi vet at når et korps skal på tur med like mange ønsker og meninger som det er hoder, er det mange 

spørsmål som dukker opp. Vi hjelper dere gjennom hele prosessen, og det fins ingen dumme spørsmål! 

Escape har 30 års erfaring med turer for korps, og vi kan skreddersy turer hvor enn dere vil reise. Noen 

favoritter har vi, og de vil vi gjerne vise dere. Kom innom vår faste stand, få et lodd og bli med på trekning 

av fine premier.» 

 

 

The Vibe 

The Vibe er et nyetablert reiseselskap som arrangerer reiser for korps, kor og bedrifter. Selskapet består 

av seks spesialister med lang erfaring, et sterkt personlig engasjement og et bredt kontaktnett rundt om i 

verden.   

Alt begynner med deres ønsker og drømmer. I lys av dem spiller vi inn våre ideer og erfaringer. Og av 

denne miksen skapes programmet for turen. Vi hjelper dere med alt fra a til å.  Enkelt, smidig og 

personlig.  

Velkommen til vår stand på sirkusplassen for en hyggelig prat om neste korpstur!   

 

 

 

 

http://travelmaker.no/zonepg.aspx?zone=235&MenuNode=635406038493945000
http://travelmaker.no/zonepg.aspx?zone=235&MenuNode=635406038493945000
http://travelmaker.no/Musikkfestival-i-Andalucia/default.aspx
http://travelmaker.no/Musikkfestival-i-Andalucia/default.aspx
http://travelmaker.no/Musikkfestival-i-Andalucia/default.aspx
http://travelmaker.no/Musikkfestival-i-Andalucia/default.aspx
https://www.travelmaker.no/Korpsturer/Korpsfestival-Costa-Blanca/
https://www.travelmaker.no/Korpsturer/Korpsfestival-Costa-Blanca/
https://www.travelmaker.no/Korpsturer/Korpsfestival-Costa-Blanca/
https://www.travelmaker.no/Korpsturer/Korpsfestival-Costa-Blanca/
mailto:korpstur@travelmaker.no
mailto:korpstur@travelmaker.no


 

Eurotravel  

Eurotravel – den lille arrangøren med det store hjertet siden 1993 

Vi vil gjerne treffe deg og snakke om korpsturer! Kom til vår stand på Sirkusplassen.. Dere får en 
”goodiebag”! 
Besøk vår nettside www.eurotravel-norge.no og få inspirasjon til deres neste tur.  
 
Korpsfestivaler i Calella, Gdansk og på Weissenhäuser strand!  
 
Vi gledjer oss till att treffe dere på Tusenfryd!  
Med vennlig hilsen Anna&Jeanette  
 

 

 
"Duett Musikkverksted" AS er på Tusenfrydstevnet for å treffe både nye og gamle kunder. Vi holder til 
hos "Viken Musikk" i Ski til daglig. 

Vår fagutdannede reparatør Magne Johannessen vil være tilstede . Kom innom for å høre om reparasjon 
og service. 

Trenger dere hjelp med noe vil vi reparere det på stedet dersom det er mulig.  

Dersom dere ønsker å få tilbud på kjøp av nye eller brukte instrumenter er dere hjertelig velkommen til 
vår stand. Vi skaffer de fleste kjente merker til konkurransedyktige priser. 

Vi gir gjerne tilbud på "pakker" med instrumenter / rekvisita. 

Supertilbud på Fliser og rekvisita på Tusenfryd . 25% rabatt.  Gjelder kjøp på vår stand og bestillinger 
som gjøres der. 

Vi gleder oss til å se dere på Tusenfryd-stevnet. Se etter Duett Musikkverksted / Viken Musikk. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurotravel-norge.no/
http://www.eurotravel-norge.no/


ÅPNINGSTID: Parken har åpent begge dager kl. 10.30–18.00.  

Vårt stevne tyvstarter kl. 09.30 begge dager.  

 

 

SERVERING: 

Parken har mange serveringssteder med ulike mattilbud.  

Vennligst se her: www.tusenfryd.no/no/se-og-gjore/spisesteder 

 

 

BEREDSKAP 

Med så mange stevnedeltagere kan det oppstå situasjoner hvor en trenger hjelp. TusenFryd har trente 

førstehjelpere med utstyr, ta derfor kontakt med TusenFryd-ansatte hvis du trenger assistanse. Våre 

vakter med gule refleksvester er også tilgjenglige hvis noe skulle skje.  

 

 

VÆR 

Stevnet gjennomføres selv om det skulle regne, men vi vil gjøre noen forenklinger hvis været er svært 

dårlig. Er det tilfellet, vil vi gjennomføre et kort informasjonsmøte kl 09.00 i sekretariatsteltet med 1 

person tilstede fra hvert korps.  

Det er viktig at spesielt de yngre er godt kledd for å være ute i all slags vær. 

 

 

BILDER 

Vi har egne fotografer som kommer til å ta mange bilder og vi vil som vanlig formidle link til vårt 

bildealbum etter stevnet. Legg gjerne ut bilder på Instagram: #tusenfrydstevnet  

 

 

DIREKTE OVERFØRING VIA FACEBOOK 

Vi testet ut «live streaming» av stevnet i fjor og vi vil også i år tilby at de som ikke kan være tilstede i 

TusenFryd kan følge med på deler av stevnet via nettet.   

Begge dager vil vi starte sending kl 09.00 via https://www.facebook.com/Nordbyskolekorps  

 

 

KONKURRANSE 

Vi vil kåre det korpset hver dag som utmerker seg på en underholdende og stilfull måte i forbindelse med 

innmarsjen til hovedscenen. Premie kr 1.500,-. 

 

Har dere spørsmål i forbindelse med stevnet, ta kontakt på e-post: tusenfryd@nordbyskolekorps.no eller 

ring Bård Granerud på telefon 905 48 576. 

 

Velkommen til landets største korpsstevne! 

http://www.tusenfryd.no/no/se-og-gjore/spisesteder
http://www.tusenfryd.no/no/se-og-gjore/spisesteder
https://www.facebook.com/Nordbyskolekorps
https://www.facebook.com/Nordbyskolekorps
mailto:tusenfryd@nordbyskolekorps.no
mailto:tusenfryd@nordbyskolekorps.no


 

 

 

 

REKKEFØLGE INNMARSJ LØRDAG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amfiscenen/Hovedscenen 

 Stevneinngang.  

Kan også brukes som utgang 

frem til kl.18:00. 

 Sirkusplassen (konserter 

og stevnekontor) 

Oppstillingsområde  
Parkens hovedinngang 

(benyttes ikke av oss ved 

ankomst.) 

Mulighet for 

instrumentoppbevaring 

 Stevnekontor hvor medaljer 

hentes ved ankomst. 



REKKEFØLGE INNMARSJ LØRDAG: 

 

  

 Pulje 1 

1 Nordby skolekorps 

2 Hovden og Ørsta skulekorps 

3 Vartdalsstranda Generasjonskorps 

4 Svelgen skulemusikk 

5 Mjølkeråen skolemusikklag  

6 Askim Pike og Guttekorps  

7 Manglerud og Høyenhall skolekorps 

8 Søndre Eidsvoll Skolekorps  

9 Tenor Skolekorps 

10 Granly skolekorps 

11 Spydeberg/Skiptvedt Skolekorps 

12 Sørskogbygda skolekorps 

13 Konnerud skolekorps 

14 Langset Skolekorps 

15 Pasvikdalen skole og ungdomskorps                                                                                                                                                                                                                 
Sigdal skole- og ungdomskorps                                                                                                                                                                                                                         
Åmot jente og guttekorps 

16 Fredrikstad Janitsjarskole og Pikegarde 

17 Bjørkelangen Skolekorps 

18 Vennesla Skolemusikkorps 

19 Snarøya Skoles musikkorps 

20 Mysen Skolekorps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pulje 2 

21 Trømborg skolekorps 

22 Bryn skoles musikkorps 

23 
Elverum Drilltropp                                                                                                              
Eleverumskorpsene                                                                                               
Åsnes barne- og ungdomskorps 

24 
Såner skolekorps 
Vestby Skolemusikkorps 

25 Bjølsen Skoles Musikkoprs 

26 Kaupanger Skule og ungdmoskorps 

27 Jaer skoles musikkorps 

28 Stordal Skulekorps  

29 Lakkegata skoles musikkorps 

30 
Eidskog skolekorps 
Brandval skolemusikk 
Grue Skolemusikk                                                                                 
Kongsvinger skolekorps 

31 Lesjaskog Skulemusikk 

32 Lommedalen skolekorps 

33 Kråkerøy Skolekorps 

34 Stryn Skulekorps  

35 Hof Skolekorps 

36 Idd skolemusikkorps 

37 Havnås Skolekorps 

38 Tigerstaden Drill  

39 
Felleskorpset Ullerål, Hønefoss, Veien og 
Helgerud 

40 Drøbak Trommedamer 

41 Torshovkorpset 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Konserter lørdag 

11:45 Drumbattle med  
Torshovkorpset 
Pasvikdalen skole og ungdomskorps 
Fredrikstad Janitsjarskole  
Vennesla Skolemusikkorps 
Åsnes barne- og ungdomskorps 
Rustad skoles musikkorps  

12:00 Torshovkorpset 

12:15 Vartdalsstranda Generasjonskorps 

12:30 Kaupanger Skule og ungdmoskorps 

12:45 Hovden og Ørsta skulekorps 

13:00 Svelgen skulemusikk 

13:15 Elverum Drill- og trommetropp 
Elverumskorpsene 

13:45 Mjølkeråen skolemusikklag  

14:00 Lommedalen skolekorps 

14:15 Manglerud og Høyenhall skolekorps 

14:30 Sørskogbygda skolekorps 

14:45 Pasvikdalen skole og ungdomskorps 

15:00 Fredrikstad Janitsjarskole  

15:15 Vennesla Skolemusikkorps 

15:30 Stordal Skulekorps  

15:45 Lakkegata skoles musikkorps 

 

 

 

 

Drilloppvisning 

Lørdag   
 

12:00 Nordby 
skolekorps 

12:30 Såner skolekorps 

 

 



REKKEFØLGE INNMARSJ SØNDAG: 

NR Deltaker 

 

 Pulje 1 

1 Nordby skolekorps 

2 Siggerud skolekorps 

3 Rolvsøy skolekorps 

4 Hornnes og Sandbakken skolekorps 

5 Aurskog skolekorps 

6 Høvik og Lier Skolekorps 

7 Sørumsand Skolemusikkorps 

8 Søndre Slagen skolekorps 

9 Danvik skolekorps 

10 Jerpestad og Brårud skolekorps 

11 Sarpsborg jente- og guttekorps 

12 Sagene skoles Musikkorps 

13 Lilleborg Skoles Musikkorps 

14 Gjerdrum skolekorps 

15 Hobøl skolekorps 

16 Jar, Grav og Lysaker skoles musikkorps 

17 Moss Skolemusikkorps 
Krapfoss skolekorps 
Mossekråkene skolekorps 

18 Oddernes Skolemusikkorps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pulje 2 

19 Kongsgårdmoen Skolekorps 

20 Råde skolemusikkorps 

21 Rustad skoles musikkorps  

22 Nesbyen skolekorps 

23 Oppegård skolemusikkorps 

24 Prinsdal skolekorps 

25 Slemmestad Skolekorps                                                                                                         
Frydelund Skolekorps 

26 Kirkefjerdingen skolekorps 

27 Horten Skolekorps 

28 Tjøme Skolemusikk 

29 Tofte skolekorps                                                                                                                        
Røyken Skoles Musikkorps                                                                                                              
Sætre og Folkestad skolekorps 

30 Ha-Bo-Na korpset 

31 Manstad Skolekorps                                                                                                                     
Rød og Hurrød skolekorps 

32 Ekeberg Skoles Musikkorps 

33 Stranden skolemusikkorps  

34 Røyken Skoles Musikkorps 

35 Borgen Skolekorps 

36 Sofiemyr skolekorps 

37 Båstad Hornmusikkkorps 

38 Lilleaker skoles aspirant og juniorkorps 

39 Tonsenhagen skolekorps 

40 Karlsrud skoles musikkorps 
Rykkinn og Gullhaug skolekorps 

41 Oppdal Juniorkorps 

42 Lysejordet skoles musikkorps 

43 Lindebergskolenes Musikkorps 

44 Ryggemusikken  
"Dundrekjerringene" 

45 Huseby Skoles Musikkorps 

46 Kjelsås Skoles Musikkorps 
Uranienborg skolekorps 
Marienlyst skoles musikkorps 

 

 

 

 



Konserter søndag 

11:45 Huseby Skoles Musikkorps 

12:00 Drumbattle med  
Oddernes Skolemusikkorps 
Slemmestad Skolekorps 
Røyken Skoles Musikkorps 
Uranienborg skolekorps 
Marienlyst skoles musikkorps                                      
Huseby Skoles Musikkorps 

12:20 Kjelsås Skoles Musikkorps 
Marienlyst skoles musikkorps 
Uranienborg skolekorps 

12:45 Siggerud skolekorps 

13:00 Nordby skolekorps 

13:15 Aurskog skolekorps 

13:30 Moss Skolemusikkorps 
Krapfoss skolekorps 
Mossekråkene skolekorps 

14:00 Gjerdrum skolekorps 

14:15 Hobøl skolekorps 

14:30 Jar, Grav og Lysaker skoles musikkorps 

14:45 Oddernes Skolemusikkorps 

15:00 Oppegård skolemusikkorps 

15:15 Slemmestad Skolekorps/Frydelund skolekorps 

15:30 Horten Skolekorps 

15:45 Borgen Skolekorps 

16:00 Tonsenhagen skolekorps 

16:15 Rustad skoles musikkorps  

 

 

 

 

 

 

 


