Program
Fredag 2. juni:
Fra 15:00

Innrykk av korps, innlosjering på Mosjøen skole.
Ettersom korpsene kommer til forskjellige tider utover ettermiddagen - kvelden,
legger vi ikke opp til aktiviteter som korpsene må delta på, likevel håper vi at så
mange som mulig vil delta på arrangementet til Arvid Martinsen.

17:00-19:00

Kveldsmat (det blir et alternativ for de som kommer med toget 21:30)

19:00

Startskudd for Mosjøen korpsfestival 2017
Mosjøen skolekorps spiller, deretter avgang til Mosjøen videregående skole (MVS),
Mosjøen skolekorps leder an.

19:30-20:30

Arrangement i Aulaen MVS, ledet av Arvid Martinsen med band fra musikklinja,
Mosjøen videregående skole

22:00

Ledermøte på kjøkken SFO, rom 105.

Lørdag 3. juni:
08:00 - 0930

Frokost. NB! Alle smører matpakke til lunsj.

09:30

Drillerne øver ved Mosjøen Skole.

10:00

Fellesøvelse ved Mosjøen Skole.
Fellesnummer er
-

Hanen stend på stabburshella, dirigent Ørjan Solheim Rodahl

-

Sangen om fjellet, dirigent Ragni Einmo

-

Ja vi elsker, dirigent Torunn Baade

11:00

Oppstilling på Mosjøen skole for defilering til Mosjøen torg

11:15

Avgang for defilering starter.

12:00

Hvert korps defilerer inn på torget. Hvert korps spiller 2-3 min hver (liten marsj eller
deler av en) under innmarsjen.
Offisiell åpning av Mosjøen korpsfestival
Avspilling av fellesnumre.
Etter åpning blir det spontanspilling på tre steder, Mosjøen skolekorps
guider til de forskjellige stedene

13:30 – 15:00

Aspirantseminar i Aulaen.
Instruktører: Åse Granmo
Ørjan Solheim Rodahl
Tone Moby Røreng
Martha Mikalsen

15:30

Særkonsert i Aulaen/Byparken, konferansier Ragni Einmo.
Ved fint vær blir det i Byparken. Det er ikke noe å sitte på i Byparken, så det kan
være lurt med sitteunderlag/piknikpledd.

18:00

Servering av middag starter i gymsalen (Pulje 1 kl 18:00, pulje 2 kl 19:00)

20:00

Underholdning i Aulaen – med bla. Lukas Ivarrud fra Norske talenter som har
oppvisning og et lite kurs

21:00

Diskotek i Aulaen

24:00

Slutt for kvelden

Søndag 4. juni:
08:00

Frokost.

09:30

Uformell konkurranse

11:00

Felles avslutning på Mosjøen skole. Spilling av fellesnumrene Hanen stend på
stabburshella, Sangen om fjellet og Ja vi elsker

ca. 12:00

Etter avslutningen blir det mat og avreise.

Takk for besøket og vel hjem 

Kartet viser sentrale steder der aktiviteter pågår under årets korpsfestival.
Mosjøen skole

Håreks gate 35

Mosjøen Videregående skole – Aulaen

Kirkegata 9

Jacobsenbrygga

Sjøgata 31 B

Hotellhagen

Fru Haugans Hotell, Strandgata 39

Kinoplassen

Smågan 2

