
24. mai 2016 

Informasjonsskriv 2, korpsstevne på Sinsen skole 

Kjære korpsvenner, nå nærmer det seg kretsstevne på Sinsen skole 5. juni, og her kommer den siste 
informasjonen i forbindelse med det.  

Oppmøte 

Oppmøte for alle korps står spesifisert i tabellen under, dermed avmarsj mot Sinsen skole. Se eget 
vedlegg med kart med opptegning av oppmøtesteder. Ved hvert oppmøtested vil det være en 
representant fra Sinsen musikkorps som følger korpsene, denne personen vil være tilgjengelig for sin 
korpsgruppe helt til gruppen har spilt ferdig konsertstykkene sine.   

Korpsene oppfordres til å spille etter tur under marsjeringen, og ta hensyn til hverandre når andre 
korps spiller. Dvs. at det kan være aktuelt å kun gå på taktslag, og ikke trommemarsj, dersom man 
går rett bak et annet korps som spiller.  

 

Oppmøtested Korps 
Frydenberg skole   
(Frydenbergveien 48)  (Rute 1) 
 
Frammøte: 1120 
Avmarsj: Kl. 1135 
 

Sinsen Ungdomskorps 
Grefsen skolekorps 
Bjørndalskolenes musikkorps  
Tjøme skolemusikk 
Ekeberg skoles musikkorps 
Huseby skoles musikkorps 

Ribstonveien (Rute 2) 
(innerst i veien) 
 
Frammøte 1035 
Avmarsj. kl. 1050 

Bøler og Ila Janitsjar 
Bøler og Nøklevann musikkorps 
Haugen skolekorps 
Bekkelaget skoles musikkorps 
Manglerud og Høyenhall skolekorps 

Refstad Allé   (Rute 3) 
(innerst i alléen) 
 
Frammøte 1050 
Avmarsj Kl. 1105 

Årvoll skoles musikkorps 
Kjelsås skoles musikkorps 
Snarøya skoles musikkorps 
Klemetsrud skolekorps 
Nordstrandskolenes musikkorps 

Spireaveien 7  (Rute 4) 

Frammøte 1105 

Avmarsj Kl. 1120 

Karlsrud skoles musikkorps 
Mortensrud skolekorps 
Lindebergskolenes musikkorps 
Høybråten skoles musikkorps 
Godlia Trasop musikkorps 

Haslevollen 3  (Rute 5) 

Frammøte kl 1120 

Avmarsj Kl. 1135 

Oppsal Janitsjar 
Vålerenga skoles musikkorps 
Ammerud skoles musikkorps 
Kampen skoles musikkorps 
Abildsø skoles musikkorps 

 



Parkering og ankomst til stevnet 

Vi anbefaler at biler parkeres ved avmarsjstedet. Det er lite parkeringsmuligheter ved skolen! 

Parkering ved Sinsen skole kan være vanskelig, men det finnes mange plasser ved Sinsen 
Voksenopplæring, med tilgang fra Sinsenveien. De vil være tilgjengelig fra ca. kl. 10.30 til 30 min etter 
at stevnet er slutt.  Parkering ved Sinsen Voksenopplæring, Lørenveien 11, Innkjøring fra Sinsenveien 
nedenfor Sinsen kirke. 4 minutter å gå. P-hus i Lørenveien 44 mot betaling.  

Det finnes imidlertid flere alternativer med kollektivtransport i nærheten, siden skolen ligger rett ved 
Sinsenkrysset. Det er ca. tre minutter å gå fra Sinsen T-bane (rute 4 eller 5 Ringen), 23- og 31-bussen 
går i nærheten, samt trikk nr. 17.  

Innmarsj 

Innmarsjen på skolegården vil starte ca. 1115  

Ved ankomst Sinsen skole vil hvert korps marsjere inn i skolegården etter anvisning. Konferansieren 
vil annonsere korpset under innmarsjen. Etter at alle korpsene har fullført innmarsjen vil korpsene få 
tildelt klasserom for oppbevaring av instrumenter m.m., samt anvist plass for oppsetting av fanen.  

Særnummer 

Konserten vil begynne ca kl 1230 

Korps og særnummer vil bli annonsert, og konsertrekkefølgen vil også stå i programmet som hvert 
korps vil få utdelt etter innmarsjen. Hvert korps er ansvarlige for å være i nærheten av scenen når det 
nærmer seg deres tur, og så vil de bli vist på plass når vi har rigget til notestativ og andre 
forhåndsbestilte tilpasninger i forhold til de innmeldte sceneoppsettene. Korpsene vil bli fordelt på to 
scener; når ett korps spiller på scene A gjør neste korps seg klart på scene B. På den ene scenen vil 
det i tillegg være diverse slagverksutstyr. Stikker/køller annet slagverksutstyr som ikke allerede er 
avtalt, må medbringes av det enkelte korps. De korpsene som har meldt inn slagverksbehov utover 
trommesett er plassert på scenen med ekstra slagverksutstyr. De av korpsene som har med drill vil få 
plass til å drille ved siden av korpset.  

Junior- og aspirantopplegg 

Vi har fått fantastisk respons på junior- og aspirantopplegget, det er 175 som har meldt seg på. Vi 
gleder oss!  Vi blander aspiranter og juniorer. Musikantene vil øve inn et gehørsamspillstykke med 
sydlige rytmer og framføre dette for publikum ved slutten av stevnet. Vi deler gruppen i 2 siden det 
er så mange. Hver gruppe øver i tre kvarter. Kl. 14.30 vil første gruppe øve, kl. 1530 vil neste gruppe 
øve. Dette vil også bli annonsert av konferansieren på stevnet. Musikantene trenger kun å ta med 
instrumentet. Korpsene som deltar på aspirantopplegget må ha med minst en voksen som kan være 
med under øvelsen. Hvilken gruppe det enkelte korps hører til blir annonsert på stevnet. 

Fellesnummer  

Etter at aspiranter og juniorenes samspill er framført, er det oppstilling for avspilling av 
fellesnummer; «Det går et festtog gjennom landet». Dette har alle korpsene fått utdelt gratis i 
forbindelse med grunnlovsjubileet i fjor. Deretter avsluttes stevnet. 



Generelt 

Det vil være salg av kaffe, kaker, vafler, hamburgere m.m., og salgsprisene vil passe med mynter 
pålydende 5, 10 og 20 kroner. Ta med kontanter, gjerne mynter! Bestilt brus vil dere finne på 
klasserommet som dere blir tildelt. Kasser og tomflasker settes igjen i klasserommet etter at stevnet 
er ferdig.  

Vi vil ha et eget stevnekontor der man kan henvende seg ved evt. spørsmål. Her utleveres også 
bestilte stevnemedaljer etter ankomst. Stevnekontoret, samt hvor toaletter befinner seg, vil være 
godt merket.  

Skolegården er utstyrt med lekeapparater for fri benyttelse, men vi kommer ikke til å holde spesielt 
oppsyn med disse. 

Det enkelte korps er selv ansvarlig for det som oppbevares i det tildelte klasserommet, og vi 
oppfordrer alle til å unngå å legge igjen verdisaker i form av lommebøker osv. Klasserommet 
etterlates slik det var ved ankomst.  

Det er opprettet et Facebookarrangement  for stevnet  
https://www.facebook.com/events/172827569765537/?ti=cl Hyggelig om dette brukes! 

Vi regner med at stevnet er ferdig til ca. kl. 17.00. 

Eventuelle spørsmål kan sendes til sinsenmk@gmail.com.  

Velkommen til korpsstevnet og enestående opplevelser! 

Mvh 

Sinsen Musikkorps 

v/ Nestleder Heidi Bach (tlf. 975 11 745) 
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