
                                                  

        

Hei alle korpsvenner som er påmeldt TusenFryd-stevnet! 

 

Påmeldingene til årets stevne har strømmet på og vi har pr i dag notert 108 korps. Med foreldre og 

søsken så kommer det til å være nærmere 5500 korpsvenner i TusenFryd 7. og 8. september. 

VELKOMMEN TIL NORGES STØRSTE KORPSSTEVNE! 

 

- Vi kommer til å ha 2 frammøtetider for at det skal være en bedre trafikkavvikling inn til TusenFryd. 

Pulje 1 kl 08.30 og pulje 2 kl 09.00. Hvem som er i pulje 1 og 2 følger nederst i dette dokumentet.  

 

- Innmarsjen starter kl 09.30 (60 minutter før parken åpner for ”vanlige” gjester).  

 

- For å redusere tiden som innmarsjen til Amfiet tar, oppfordrer vi korps som kjenner hverandre om å 

slå seg sammen og ha felles innmarsj. Ta kontakt med et nabokorps og bli enige om en marsj dere 

spiller sammen. Klarer dere å få til dette, send en e-post til tusenfryd@nordbyskolekorps.no innen 

22. august. Lengre ned ser dere hvilke korps som er påmeldt lørdag og søndag. Noen har allerede 

informert oss om felles innmarsj.  

 

- Ved innmarsjen til Amfiet ber vi om at marsjen dere spiller avsluttes før dere kommer  

til ”trio-delen”. 

 

- Det korpset som utmerker seg på en spesiell kreativ måte ved innmarsjen 

(musikalsk/marsjering/uniformering) vil bli premiert.  

- I henhold til informasjon gitt på stevnets nettside er fellesnumre i år «Gammel Jegermarsj» og «Hip 

to be square». Sistnevnte har frem til nå kun vært i konsertnoteversjon og mange av dere har nok 

satt i gang med å kopiere ned noten. For de som enda ikke har kjøpt notesettet kan vi nå informere 

om at vi har fått arrangøren til å skrive om «Hip to be square» til marsjformat.  

Link:  https://notebutikken.no/catalog/product/view/id/165904/s/hip-to-be-square-mb-huey-lewis-

arr-idar-torskangerpoll/  Legg inn rabattkode «tsnfryd19» i «kassen». Prisen blir da med frakt under 

kr 600,-. I skrivende stund står det på nettsiden at den er ikke på lager, men den trykkes opp nå.   

- Mange korps ønsker å ha konsert etter at stevnet er åpnet. Vi kommer til å sette opp 

konsertrekkefølgen etter når dere meldte dere på stevnet. Max konserttid er 10 minutter.  

De korpsene som slår seg sammen til en felles konsert, får mer tid. 

Er det noen som nå vet at de allikevel ikke vil spille konsert, send en e-post til 

tusenfryd@nordbyskolekorps.no (frist 22. august). Innen samme frist er det fortsatt mulig å melde 

seg på til å ha konsert. Rekkefølgen offentliggjøres 25. august. Da vil vi også sende med et detaljert 

informasjonsskriv om stevnet. 
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- Vi skal pakke medaljer og billetter i forkant av stevnet. Vi ber derfor om et mest mulig oppdatert 

deltagerantall (inkl foreldre/søsken) innen 26. august. Bruk helst den linken dere fikk ved påmelding 

for endringer. Vi aksepterer også justeringer på stevnedagen. Dere blir fakturert i etterkant av 

stevnet i forhold til det antallet dere var på stevnet.   

 

- For de korps som skal overnatte vil det skje på Solberg skole og Nordbytun ungdomsskole i regi av 

Nordby IL, håndball. De dette gjelder skal ha fått direkte informasjon fra Trond Solberg i 

håndballgruppen. (tlf 99 04 96 57) 

 

- Mange korps har allerede gitt beskjed om at de ønsker «Dag 2 billetter». Dette gjelder dere som er 

med på stevnet den ene dagen og den andre dagen er gjester i parken. Hvis dere ønsker dette og ikke 

har bestilt ennå, send en e-post til tusenfryd@nordbyskolekorps.no innen 26.august.  

Dag 2 billetter koster kr. 80,-. 

 

- Vi har invitert til «Drum Battle» og «Drilloppvisning». Det har kommet noen påmeldinger, men vi 

har plass til flere. Ønsker dere å delta på disse aktivitetene, send en e-post til 

tusenfryd@nordbyskolekorps.no innen 22. august. 

- ”Drum-battle”  

  Vi ønsker å utfordre slagverkerne til å bli med på en uhøytidelig trommekamp. Hver gruppe får 90 

sekunder til å fremføre et rytmisk og engasjerende trommestunt. Når gruppe nr 1 er ferdig, går vi 

umiddelbart videre til gruppe nr 2 og 3 osv. Det vil være en jury som kårer en vinner som får en 

pengesum til å kjøpe noe i parken for sin gruppe.  

 

- Drilloppvisning 

  Mange drilltropper har konkurranseprogrammer som de har fremført på mesterskap, men i liten 

grad har fått vist frem for andre. Vi inviterer nå drilltroppene til å opptre på hovedscenen etter at 

åpningen av stevnet er avsluttet. Her har dere mulighet for å vise frem programmer for tropp, solo, 

duett etc. Det selvsagt også mulighet for å vise frem vanlig gatedrill.    

 

- Det er mange korps som ikke har betalt inn påmeldingsavgift ennå. Vi ber om at dette blir gjort så 

snart som mulig slik at vi slipper å bruke mye tid på å purre opp hvert enkelt korps.  

 

Oversikten nedenfor viser de korps som er påmeldt lørdag/søndag.  

Rekkefølgen er ikke endelig innmarsj- eller konsertrekkefølge. 

 

Med så mange påmeldte korps så kan det ha oppstått feil i våre lister. Finner dere noe nedenfor som 

ikke er riktig, ta kontakt. 

 

Med hilsen 

Bård A. Granerud  ♪ ♫ ♪ ♫ 

Prosjektleder TusenFryd-stevnet 

 +47 905 48 576  

tusenfryd@nordbyskolekrops.no  
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