
Program korpstur 2022 - Gjøvik
Da nærmer det seg tid for korpstur. Vi drar i år sammen med Åsen Skolekorps, og fra Sjetne
skolekorps er det 14 musikanter/drillere, 4 reiseledere og 2 dirigenter (som vi deler med
Åsen) som snart er klare for avreise for å møte 50 andre korps. Åsen som vi skal spille
sammen med er ca. samme antall musikanter og voksen.

I Gjøvik har vi fått overnatting på Vardal Ungdomsskole som ligger 30 minutter gåtur fra
Gjøvik sentrum. Det vil være Brustad Busstrafikk som kommer til å kjøre oss på korpstur.

Fredag 17. Juni
08:50 Oppmøte ved Sjetne skole
09:00 Bussen går fra Sjetne skole
11:00 - 11:45 Opphold på Oppdal, spisepause (Ta med matpakke)
15:15 - 16:00 Opphold på Vertshuset Biri, spisepause (Burger/Pølse m/chips)
16:30 Ankomst Gjøvik

Registrering i Gjøvik Olympiske Fjellhall, deretter avgang til Vardal
Innkvartering å gjøre oss kjent med området.

18:30 Øving til konkurranse
19.30 Kveldsmat (Korpset ordner med enkel kveldsmat)
23:00 Ro

Lørdag 18. Juni
08:00 Stå opp
09:00 Avgang til frokost (30 min gå/5 min buss, noe vi regner med å bruke)

Vi drar i uniform, så den må være på. Instrument må være med.
09:30 - 09:50 Frokost, Gjøvik Olympiske Fjellhall (Her må vi være presis.)
10:15 - 10:30 Friluftskonsert, Skateparken (Uniform)
11:35 Oppmarsj, Avmarsj fra Fjellhallen til Gjøvik gård (Uniform)
12:00 Offisiell åpning av festivalen, Gjøvik gård

Fellesnummer: “Gammel jegermarsj”
12:30 Etter åpningen er det lengre pause, som vi kan bruke til å se oss

rundt og lunch (Matpakke eller brød/pålegg). Vi håper at vi kan bruke
bussen som base, men dette må vi se hva vi får til.

15:05 - 15:30 Spillkonkurranse, Gjøvik kino og scene (Uniform)
16:00 - 16:30 Middag, Gjøvik Olympiske Fjellhall (Her må vi være presis.)

Etter middag kjører bussen tilbake til Vardal.
19:30 - 22:30 Disco i Fjellhallen
23:00 Ro



Søndag 19. Juni
07:00 Stå opp
08:00 Avgang til frokost (30 min gå/5 min buss, noe vi regner med å bruke)

Svart genser, valgfrie ben. Instrument må være med.
klær og sko)

08:30 - 08:50 Frokost, Gjøvik Olympiske Fjellhall (Her må vi være presis.)
10:35 Oppmarsj, Avmarsj fra Fjellhallen til Fastland (Uten uniform)

Fellesnummer: “Ja, vi elsker”
12:00 - 14:00 “Mjøsfestivalens tøffeste” Fastland friluftsbad

Dette gjøres gjennom at hvert korps plukker ut to deltakere, begge må
være svømmedyktige. Vi har laget en liten hinderløype med artige
utfordringer både til lands og til vanns. For å bli tøffest til noe som
helst her i verden trenger man verdens beste heiagjeng. Derfor vil
resten av korpset måtte delta med heiarop, temanavn og lageffekter.
Poeng deles ut også for disse elementene.

14:00 - 15:00 Mat i Fastland
15:00 Fellesavslutning med premieutdeling
16:00 Avreise fra Gjøvik
19:00 - 20:00 Opphold på Dombås, spisepause (Pizza)
23:00 Retur til Sjetne skole


