Velkommen til
TUSENFRYD-STEVNET 2021
Stevneinformasjon
Utgitt 1. september

Classification: Open

Kjære korpsvenner!
For 12. gang har vi den store glede å ønske velkommen til TusenFryd.
I dette skrivet har vi samlet viktig informasjon om stevnet, enten dere deltar lørdag 11. eller søndag 12.
september. Det er viktig at stevnedeltagerne er kjent med innholdet i dette skrivet.

CORONA-SITUASJONEN
Stevnet i 2021 vil bli gjennomført en god del annerledes enn tidligere år, gitt smittevernsituasjonen.

FREMMØTE
Vi anbefaler ankomst mellom 08.30 og 09.00.
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 gjester
må følge parkeringsvaktenes henvisning. 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.
TusenFryd har automatisk registrering av parkering.
Betalingsalternativene er som følger:
Før besøk: Vi oppfordrer gjestene til å laste ned Easypay App og gjøre all registrering før ankomst parken.
Ved besøk: Easypay App eller betalingsautomat ved hovedinngang
Etter besøk: Hvis man ikke har betalt etter 48 timer etter besøk vil det komme faktura i posten med et
fakturagebyr på 49,- i tillegg. Innen 48 timer kan man også betale på https://easypay.profectum.no/
Pris: 70 kroner.
Busser:
Parkering for busser er gratis – henvises til egen parkering.
Busser som ankommer parken FØR kl 09:00 kan allikevel slippe av deltagere tett på oppstillingsplass(P5)
for deretter å kjøre ned til angitt parkeringsplass for buss.
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ANKOMST

Fremmøtested: øverste parkeringsplass (P5). Her får korpsene en egen «bås» for oppstilling. Det
blir viktig at korpslederne passer på sine medlemmer og at korps ikke blandes.

Stevnekontor

Én representant for hvert korps møter ved ankomst i Stevnekontoret som er plassert innerst på den
store parkeringsplassen. Vi har stevnekontoret bemannet i tidsrommet kl 08.00-12.00.
NB! Denne inngangen stenges etter innmarsj. Utgang er via «vanlig utgang» på TusenFryd.
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 et armbånd med påskrift 2020. Disse må festes
rundt håndleddet. Her får dere også utlevert årets medalje.
Korpsene blir henvist til sin egen bås på oppstillingsplassen. Det er en fordel at dere har med fane slik at
medlemmene lettere finner korpsets oppstillingsplass. Husk å oppretthold avstand i henhold til
smittevern.
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SMITTEVERNANSVAR FOR KORPSENE
Hvert korps må ha egne smittevern-ansvarlige på stevnet. Minimum 2 personer, store korps må vurdere
å ha flere. Smittevernansvarlige skal gå med gul refleksvest når korpset er samlet i forbindelse med
oppmøte, marsjering gjennom parken og i forbindelse med eventuell konsertdeltagelse.
Det er et pålegg om at korpsene har en oversikt med navn/kontaktdata, over alle som deltar på
TusenFryd-stevnet. Korpsene er selv ansvarlig for å oppbevare oversikten i minst 10 dager for eventuell
smittesporing. Videre er korpsene ansvarlig for å sikre at ingen som viser sykdomstegn i forhold til Covid19 skal møte på stevnedagen.
TusenFryd har på sin nettside publisert smittevernråd. https://www.tusenfryd.no/covid-info
Vi viser også til den samlede oversikten som NMF har lagt ut på sin nettside.
https://musikkorps.no/koronaviruset-og-korpsaktivitet/

ÅPNING AV STEVNET / FELLESNUMMER
Av smittevernhensyn vil åpning / fellesnummer gjennomføres på den store parkeringsplassen før
innmarsj. Dette området er over 9000 m2 stort slik at her skal være mulig å holde god avstand.
Vi starter fra scenen kl 09.00 med at Kolbotn Garden fremfører sin formasjonsdrill. Deretter blir det
Blåsemafian-show. De har lovet oss noe nytt og spennende til konserten. Nærmere informasjon
kommer.
Vi anbefaler at foreldre/søsken står i området nærmest der korpsene skal marsjere inn/mot
stevnekontoret. Bare korpsledere og dirigenter stiller opp sammen med korpsene.

INNMARSJ
Innmarsj gjennom parken til Amfiscenen vil starte kl 10.00 med god avstand mellom korpsene. På
annenhver benk i amfiet vil i år foreldre/søsken sitte. De vil slippe inn i parken fra kl 09.45 slik at de kan
sitte klare i Amfiet når første korps kommer. Vi håper foreldre/søsken blir sittende i Amfiet under hele
innmarsjen og gir korpsmedlemmene fortjent applaus.
Korpsene spiller en marsj frem til «trio» under innmarsjen. Deretter blir korpsene henvist til venstre ut
av Amfiet.

Classification: Open

KONSERTER/DRILLOPPVISNING
Konserter og drilloppvisninger vil i år bli gjennomført lengst nede i parken foran spøkelseshuset
«Nightmare». Denne attraksjonen er stengt, og vi kan benytte området foran det hvor det også er plass
til publikum.

Vi vil stille med trommesett og notestativer som vi vil vaske/sprite mellom hvert korps. Vi oppfordrer
korpsene til spille stående, men vi vil ha stoler tilgjengelig ved behov. Det vil ta noe mer tid for
konsertavviklingen hvis stoler skal benyttes da vi i så tilfelle må vaske/sprite stolene mellom hvert korps.
Trommestikker/køller/småperc. må korpsene selv ta med.
Ved regnvær vil vi sette opp telt.
Hvert korps/drilltropp får 10 min effektiv tid for sin opptreden.
Konsertstedet vil ha vakter fra oss samt et lyd-anlegg.
Vi kan spille av musikk fra vårt PA-anlegg for drilltropper som ønsker det.
Informasjon om hva dere skal spille på konserten trenger dere ikke å levere til oss på forhånd.
Konferansieren vil intervjue dirigenten om dette underveis i konserten.
Det er veldig hyggelig for korpsmedlemmene om vi har godt med publikum på konsertene. Men som
dere kjenner til er det antallbegrensning pr i dag på konserter. Våre verter vil etter beste evne ha
kontroll på dette antallet til enhver tid. Samtidig ber vi om at dere som publikummere forholder dere til
avstandsreglene.
Konsertrekkefølgen står nederst i dette dokumentet.
Der vil dere også se at Blåsemafian skal ha konsert. «Meet&Greet» Blåsemafian betyr at
korpsmedlemmene kan møte gutta og blant annet få kjøpt caps. Blåsemafian skal også ha et par pop-up
konserter på hemmelige steder i parken begge dager.
Vi er også så heldige at vi får besøk av Kampen Janitsjarorkester på søndagens stevne. De står oppført i
konsertprogrammet.
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FELLESNUMMER
Gjør klar til «Let Loose» sammen med Blåsemafian. Notene kan kjøpes i Note-butikken. De forskjellige
utgavene kan benyttes (CB3, CB4, BB4 og Flex 4). Vi regner med at dere ved behov kan kopiere ned
notene til et mindre format. Det skal ikke være noen utfordring for de litt større å lære Let Loose utenat,
iallfall «refrenget». Fellesnummeret gjennomføres før innmarsj på parkeringsplassen.

KONKURRANSE
Begge dager vil vi premiere det korpset som utmerker seg på en kreativ, underholdende og stilfull måte i
forbindelse med innmarsjen til Amfiscenen.

«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. Slagverkerne må benytte eget utstyr/stikker.

LEK OG MORO
Attraksjoner*) og inngang er inkludert.
*)SkyCoaster koster ekstra.

UNIFORMERING
Siden dette skal være et stevne med mye lek og fritid, stilles det ikke krav til full uniform. Men det er flott
om korpsene stiller i korpsgenser eller lignende. Fint om dere som skal ha konsert tar med fane.

OVERNATTING
Vi tilbyr overnatting på lokale skoler, i samarbeid med Norby IL håndball. Egen informasjon er sendt ut til
de det gjelder.

SERVERING
Parken har mange serveringssteder med ulike mattilbud.
Vennligst se her: www.tusenfryd.no/no/se-og-gjore/spisesteder
Det er mulig å ta med egen mat.
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INSTRUMENTER
Vi henstiller til de korps som skal ha konsert om å oppbevare instrumentene sine i bil/buss når
instrumentene ikke benyttes i forbindelse med konsert. Det er mulig å gå ut med instrumenter gjennom
hovedinngangen fram til parken stenger kl 18.00. Vi anbefaler at instrumentkasser blir liggende i
biler/busser.
Det vil være et telt som settes opp øverst i parken ved «TrafikkFryd» hvor instrumenter kan oppbevares,
men korpsene må selv ha en vaktordning. Det vil også være noe plass til instrumenter på Amfiscenen.

STEVNEKONTOR
Fra ca kl 11.00 vil stevnekontoret være ved konsertplassen utenfor «Nightmare».
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/Nordby Drill. 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 ved
siden av der hvor konsertene finner sted. Pr i dag er følgende 3 bedrifter påmeldt:

NMF-SPEED-DATING
Kom og hils på NMF i speed dating-boden ved «Nightmare».
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!
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ÅPNINGSTID
Parken har åpent begge dager kl. 10.30–18.00. Parken er også åpen for «vanlige» gjester denne helgen.
Det totale antall gjester som slipper inn i parken i år er lavere enn tidligere år grunnet smittevernreglene.

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 tilgjengelige hvis noe skulle skje.

VÆR
Stevnet gjennomføres selv om det skulle regne.
Ved regnvær setter vi opp telt på spillestedene. Alternativt kan det være at vi flytter konsertene til
Amfiscenen som er overbygd. 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 YOUTUBE
Vi vil også i år tilby at de som ikke kan være tilstede i TusenFryd kan få en smakebit av stevnet ved følge
med via nettet.
Begge dager vil vi ha en sending mellom kl 09.00 og 10.00
https://www.youtube.com/c/NordbySkolekorps

SPØRSMÅL
Har dere spørsmål i forbindelse med stevnet, ta kontakt på e-post: bard.granerud@gmail.com eller ring /
send sms til Bård Granerud på telefon 905 48 576.
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Velkommen til landets største korpsstevne!
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