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Kjære korpsvenner! 

 

For 13. 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 10. eller søndag 11. 

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



 

FREMMØTE:  

Vi anbefaler fremmøte mellom kl. 08.00 og 08.45. 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. 

 

 

For å betale på web så kan dette kun gjøres ETTER at man har kjørt ut fra parkeringsområdet – altså 

ETTER at parkering er avsluttet. 



Det enkleste for gjestene er at de allerede FØR besøket laster ned og registrerer seg på APCOA FLOW 

app. 

Betalingsautomat utenfor hovedinngangen kan på enkelte dager ha lang kø hvis det er flere gjester som 

velger å ikke betale på web eller laste ned app. 

Parkering for busser er gratis og de skal parkere på området P5. 

 

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 (P5) der dere vil bli anvist plass.      

 

OPPVISNING/UNDERHOLDNING/FELLESNUMMER/ÅPNING:  

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

fellesnummer. («Join The Parade») 

Lørdag: Gigaphonics og Hans Majestets Kongens Garde 

Søndag: Gigaphonics, Kolbotn Garden og Nordby Drill.  

Det vil også være en hilsen fra NMF’s President Rita Hirsum Lystad. 

 

 FELLESNUMMER:   

«Join The Parade». Komp & arr: Magnus Malmedal Drågen som også dirigerer fellesnummeret.  

Noter og lydfiler:  https://tusenfrydstevnet.no/filer.htm  

 

INNSLIPP FOR PUBLIKUM:   

Alle familiemedlemmer kan slippe inn gjennom inngangen ved Stevnekontoret fra ca kl. 10.00, opp 

bakken og til Amfiscenen. Det er kun denne inngangen som skal brukes, ikke hovedinngangen til parken. 

Det er viktig at foreldre, barnevogner, traller og lignende ikke stopper opp i bakken eller forsinker toget. 

https://tusenfrydstevnet.no/filer.htm


Da vil innmarsjen ta lengre tid enn høyst nødvendig. Det er ikke anledning til å marsjere inn med korpset 

til hovedscenen, med unntak av de som er korpsledere. 

 

INNMARSJ FOR KORPSENE:  

Første korps starter ca kl. 10.10.  

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 så blir det 

kun gjennommarsj ved Amfiscenen. Når dere har kommet frem til scenen, er det viktig at dere følger 

informasjonen fra våre vakter og forflytter dere til området nedenfor amfiet hvor dere løser opp og går 

videre inn i parken eller ut i bilene eller bussene for å legge vekk instrumenter.  

 

PUBLIKUMSPLASSER:   

Vi håper flest mulig foreldre/søsken og andre følger innmarsjen fra benkene i amfiet. 

 

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.  

Det vil også være noen drilloppvisninger. 

 

DRUM BATTLE:  

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

(Konsertrekkefølgen) 

 

INSTRUMENTER:  

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

rett etter at innmarsjen er ferdig.  De som skal holde konsert kan oppbevare instrumentene under tak, 

enten i Frontier Hall i Morgan Kane City eller på Amfiscenen. 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.  

Utgang og inngang etter innmarsj er kun via hovedinngangen.  

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/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 2 reiseselskaper. De vil du finne på Sirkusplassen hvor 

konsertene finner sted. (Korpstur.no og The Vibe) 

 

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

 

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 til stede 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 

Det vil være «live streaming» av deler av stevnet.   

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

 

Har dere spørsmål i forbindelse med stevnet, ta kontakt på e-post: stevneleder@tusenfrydstevnet.no 

eller ring Bård Granerud på telefon 905 48 576. 

 

Velkommen til landets største korpsstevne! 

 

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


 

 

 

 Innmarsj lørdag 

  

1 Nordby drill 

2 Nordby skolekorps 

3 Manglerud og Høyenhall aspirant og juniorkorps 

4 Tofte skolekorps 

5 Stokmarknes / Sortland / Leknes 

6 Rustad skoles musikkorps 

7 Åsnes barne- og ungdomskorps 

8 Ullensaker skolekorps /Brandval skolemusikk 

9 Klyve skolekorps 

10 Bryn skoles musikkorps 

11 Jar, Grav, Lysaker og Siggerud 

12 Søndre Eidsvoll Skolekorps / Langset skolekorps 

13 Røyken Skoles Musikkorps og Frydelund skolekorps 

14 Bjølsen skoles musikkorps 

15 Fjære og Grimstad skolekorps 

16 Tromsø Folkeskoles Musikkorps 

17 Budal skolekorps 

18 Gjerpen Skolekorps 



19 Elverum drilltropp 

20 Elverum, Hernes skolekorps, Jømna / Heradsbygd 

21 Selje skulekorps og Stadlandet skulemusikk 

22 Borge Skolekorps 

23 Bygdøy og Ruseløkka korps 

24 Vinne Skolemusikkorps 

25 Hærland Skole- og Ungdomskorps / Havnås skolekorps 

26 Konnerud skolekorps 

27 Drøbak Frogn Skolekorps 

28 Hallingby Skolekorps 

29 Hønefoss Skolekorps 

30 Arendal drilltropp 

31 Tjodalyng skolekorps 

32 Skolekorpset i Nannestad 

33 Danvik skolekorps 

34 Våle Skolekorps 

35 Ramnes og Røråstoppen skolekorps / Våle skolekorps 

36 Rolvsøy Skolekorps 

37 Tanum og Jong / Holmen / Bondi og Vettre 

38 Halden Skolemusikkorps 

39 Verdal musikkorps 

40 Andebu Skolers Musikkorps 

41 Granly skolekorps 

42 Ytre Enebakk skolekorps 

43 Frogner skolekorps 

44 Vang skoles musikkorps 

45 Finstad skolekorps 

46 Eikli skolekorps 

47 Lilleborg skoles musikkorps 

 



 

 

   Innmarsj søndag 

  

1 Nordby Drill 

2 Nordby skolekorps 

3 Karlsrud Skoles Musikkorps 

4 Hosle og Bekkestua Skolekorps 

5 Østensjø skoles musikkorps 

6 Skogbygda skolekorps 

7 Mossekråkene skolekorps / Moss Skolemusikkorps 

8 Høvik og Lier skolekorps 

9 Gjerdrum Skolekorps 

10 Krokstad og Solberg Skolekorps 

11 Jerpestad og Brårud skolekorps 

12 Vestby Skolemusikkorps 

13 Løken skolekorps 

14 Smestad skoles musikkorps 

15 Østre Fredrikstad / Rød og Hurrød / Råde / Manstad 

16 Lysheim skolekorps 

17 Ha-Bo-Na korpset/Varteig og Hafslundsøy skolekorps 

18 Ryggemusikken 

19 Aurskog skolekorps 

20 Askim Pike og Guttekorps 

21 Fredrikstad Janitsjarskole og Pikegarde 

22 Ekeberg Skoles Musikkorps 



23 Rakkestad Skolekorps 

24 Åmot Jente og guttekorps 

25 Sigdal Skole og Ungdomskorps /Eggedal Skole- og ungdomskorps 

26 Lysejordet skoles musikkorps 

27 Grindbakken Skoles Musikkorps 

28 Bjørndalskolenes musikkorps 

29 Hobøl skolekorps 

30 Tonsenhagen skolekorps 

31 Mortensrud Skolekorps 

32 Sætre og Folkestad Skolekorps 

33 Prinsdal Toppåsen Skolekorps 

34 Hornnes og Sandbakken skolekorps 

35 Kolbotn-Garden 

36 Grorud skoles musikkorps 

37 Ila og Bolteløkka skolekorps 

38 Borgen Skolekorps 

39 Ljan Skoles Musikkorps 

40 Lakkegata skoles musikkorps 

41 Rykkinn og Gullhaug skolekorps 

42 Idd skolemusikkorps 

43 Oppegård skolemusikkorps 

44 Kongsvinger og Sør-Odal skolekorps 

45 Nord-Odal skolekorps 

46 Tåsen skolekorps 

47 Stange Skoles Musikkorps 

48 Furuset skoles musikkorps 

49 Tjøme Skolemusikk 

50 Romedal og Vallset jente- og guttekorps 

51 Sarpeborg jente- og guttekorps 

52 Lilleaker skoles musikkorps 

53 Søndre Slagen skolekorps 

54 Torshovkorpset 

55 Marienlyst / Uranienborg / Kjelsås 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


