
Velkommen til
ÅNDALSNES

KORPSFESTIVAL
Åndalsnes 16. - 18. juni 2017

Verdens beste kommune for naturglade korpsmusikere!



       Åndalsnes og Isfjorden skolekorps inviterer til Åndalsnes Korpsfestival 2017!
Det er med stor glede vi kan ønske velkommen til korpsfestival, og vårt kulturhus er et flott utgangspunkt. 
Med korte avstander til skolene for overnatting kan vi love et godt arrangement med et spennende og
innholdsrikt program. Spillegleden og den sosiale rammen legger vi stor vekt på, og vi ønsker å formidle 
dette gjennom hele arrangementet. Det blir mange artige aktiviteter både for korps og drill.

Åndalsnes er en hyggelig liten by som ligger sentralt innerst i Romsdalsfjorden.
Åndalsnes er kommunesenteret i Rauma Kommune. I kommunen bor det ca. 7.400 mennesker. Det er kort 
avstand mellom kulturhus, skoler og butikker i området. Rauma kommune er også viden kjent for sine vakre 
fjell og klare elver, og dere kan ta utflukter til kjente turistmål som Trollstigen, Trollveggen, Rampestreken 
og Rauma Turistbane under festivalen. I tillegg legger vi også opp til forskjellige arrangementer i nær-
området. Festivalstedet ligger veldig sentralt og samlet, og det er kun gangavstand mellom overnatting, 
måltider, sosiale samlinger, konkurranser, fellesnummer og oppmarsjer.

Verdens beste kommune for naturglade korpsmusikere!



    PROGRAM
FREDAG 
Festivalkontoret åpner på etter-
middagen, og innkvarteringen 
skjer etterhvert som korpsene 
kommer. Hvert korps får tildelt sin 
kontaktperson som følger dere dit 
dere skal bo.
 
19:00 Kveldsmat
- “Bli kjent kveld”
- Uhøytidelig festivalmesterskap
- Informasjonsmøte for ledere

LØRDAG
08:00 Frokoststart
11:30 Samling til oppmarsj
12:00 Oppmarsj
12:30 Åpning / Fellesnummer
13:00 Lunsj
13:00 Friluftsspilling, utflukter      
 og aktiviteter
15:00   Konsert og drilloppvisning
18:00 Festbuffet
19:30 Festivalshow
21:00 Discotek

SØNDAG
08:00 Frokoststart
11:00 Aktiviteter og Musikksti
13:00 Varm lunsj
14:00 Oppmarsj
 Fellesnummer
 Avslutning

     NOEN AV VÅRE AKTIVITETER

      OPPLEVELSER

Uhøytidlig lagkonkurranse med 
musikkoppgaver og overraskelser 
underveis. Premier og utmerkelser 
hører med. Passer for alle!

Musikksti Festivalmesterskap Discotek med premier

Vi arrangerer et uhøytidelig og 
engasjerende festivalmesterskap med 
spennende øvelser som: Instrument-
diskos, Drillstafett, Dirigentløfting, 
Cymbal-frisbee og mye mer.

I Rauma Kulturhus har vi topp 
lokaliteter for sosiale sammen-
komster. Masse lys, topp lyd og 
god underholdning er en god 
formel for å bli bedre kjent :-)

Trollstigen Rampestreken Trollveggen

En tur til Trollstigen er en spen-
nende og fantastisk reise i omgivel-
ser som tar pusten fra de fleste.

Turen opp til utsiktspunktet ved 
Rampestreken, er på kort tid blitt 
en av de mest populære trimturene 
i området. Godt tilrettelagt opptur.

Tur til utsiktsplassen ved Troll-
veggen, Europas høyeste loddrette 
stup. 1800 meter fra
dalbunnen og til topps. 

Verdens beste kommune for naturglade korpsmusikere!



PRAKTISK INFORMASJON

www.åis.no - Tel. 923 01 195

Hvem kan være med?
Festivalen er åpen for alle skolekorps, drilltropper 
og generasjonskorps i Norge. 

Priser
Deltakelse på festivalen koster kr. 990 pr. deltaker. 
Prisen dekker medalje, overnatting, aktiviteter og 
full kost.

Fakturering
Vi fakturerer kr. 2.500,- rett etter påmelding. Dette 
beløpet refunderes ikke hvis korpset melder seg 
av senere. Dere er heller ikke formelt påmeldt før 
dette beløpet er betalt. Fakturering av restbeløpet 
skjer i begynnelsen av april. Endringer i endelig 
antall påmeldte avklares før restfakturering.

Overnatting
Overnatting skjer på skoler på Åndalsnes.
Eventuell overnatting på hotell for sjåfører eller 
ledere må skje på egen bekostning. Besøkende 
korps kan bli pålagt å gå nattevakter. 
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Velkommen til Rauma!
“Musikk skal bygges ut av glede, av glede bygger vi musikk....!” Hjertelig velkommen til Rauma og
Åndalsnes Korpsfestival. Det er en stor inspirasjonskilde for oss politikere å få så mange gjester på besøk, 
og vi gleder oss stort over at kulturhus, skoler, samfunnshus fylles opp av kreative barn og voksne denne 
junihelga. Ikke minst ser vi en dugnadsånd og et engasjement som vi kan være stolte av. På korpsfestivalen 
i 2013 opplevede vi fellesnummer foran rådhuset med ca. 800 korpsmusikere; det var det skikkelig trøkk i! 
Jeg har fått æren av å åpne dette. Det gleder jeg meg virkelig til!

Lykke til med et sprekt arrangement!

Påmelding og frist
Påmelding til Åndalsnes Korpsfestival kan du gjøre 
på våre hjemmesider: www.åis.no.
Påmeldingsfrist er 15. mars 2017.

Program
Festivalprogrammet oppdateres fortløpende på 
våre hjemmesider: www.åis.no og på våre
facebooksider: @andalsneskorpsfestival2017


