
Årets korpstur 21. – 23. juni 

Sommarlandfestivalen i Bø 
 

Årets korpstur er etter gammel, god oppskrift. Vi må holde på korpstradisjoner og også 
viderebringe disse til nye musikanter!  Vi skal sove på skole og kjøre tog. 

ASMK skal delta på den store musikkmønstringen i Sommarland i Bø, som samler korps, 
orkester, band og kor. I tillegg er det selvfølgelig lagt opp til lek og moro i Sommarlandparken.  

Les godt igjennom informasjon nedenfor.  Detaljert program blir utdelt når korpsturen er i 
gang. 

 

• Oppmøte: Oslo S kl. 1445. Møt ved den store klokka i avgangshallen.  

• Togtider:  
o Tog fram: Avgang Oslo S. kl.15:29. Ankomst Bø kl.17:29 
o Tog tilbake: Avgang Bø kl.16.28. Ankomst Oslo S kl. 18:27 

 
• Foreldre har henteansvar når toget ankommer Oslo S kl. 18:27 på søndag. 

Programoversikt 

• Fredag:  

o Ankomst Bø. Innkvartering på tildelt skole. Vi regner med å gå til denne skolen, vi 
har fått forsikring fra arrangøren at det skal være gangavstand mellom stasjon og 
skole. 

o Kveldsmat mellom 1700 og 1900. Måltider serveres i Gullbring kulturanlegg i Bø 
sentrum.  
 

• Lørdag:     

o Frokost mellom 07.30 og 10.00. Smør niste til lunsj! 
o Buss til Sommarland klokka 11.30.  
o Konsert ved inngangsporten kl.12.10 – ca.12.30. Uformell uniform, noteperm, 

marsjhefte. 
o Fra ca. kl.12.30: Lek og moro!  
o Buss tilbake til skolen ca. klokka 1800. (Dette avhenger av når vi får servert 

middag som vil være et sted mellom kl.17.00 og 19.00.)  
 

• Søndag:     

o Frokost mellom 07.30 og 09.00. 
o Pakking. Ute av skolen til kl.10.00. 
o Marsjering til Bø kirke klokka 10.15. 
o Spille i gudstjeneste i full uniform. Gudstjenesten starter kl.11.00. 
o Buss fra Bø kirke til Sommarland.  
o Lunsj i Sommarland (en gang mellom kl.1100 og 1330) 
o Parade i Sommarland 

§ Paradeoppstilling kl.14.15.  



§ Offisiell avslutning av festivalen kl.1500-1530. Fellesnummer. 
 

o Buss fra Sommarland til jernbanestasjonen. Oppmøte ved buss kl.1540. 
Toget går fra Bø kl.16.28. 

 
Penger: Betalingen for korpsturen dekker tog, inngang Sommarland og alle måltider 
(kveldsmat fredag, frokost og lunsj(matpakke) lørdag og søndag, middag lørdag). 
Lommepenger vil være til ekstra drikke, is og snop. Turkomitéen tror at 200-300 kroner er et 
greit beløp. Husk at is, brus, etc. er dyrt inne i parken.   

Pakkeliste: Pakk begrenset. Musikantene må håndtere sin egen bagasje! 

Korpsting Andre ting 
• Uniformsjakke 
• Uniformsbukse/skjørt 
• Uniformsskjorte 
• Uniformshatt 
• 2 par sorte strømper/hvite knestrømper 
• 2 par hudfargede strømpebukser 

(jenter) 
• Sorte sko 
• Sorte bukser til uformell uniform 
• Elggenser 
• Elg t-skjorte 
• Marsjhefte 
• Sort noteperm 
• Noteveske (regnfrakk + hattetrekk 

+trekk til fløyte/klarinett) 
 

• Regn/vindjakke 
• Fleecejakke (det kan være kaldt)  
• Tøy til å bruke når vi ikke er i 

uniform 
• Badetøy og badehåndkle 
• Liten sekk til badetøy etc. i parken 
• Toalettsaker 
• Reisesyketabletter 

 
• Sovepose 
• Pute dersom man ønsker 
• Liggeunderlag/oppblåsbar madrass 

 
 
 

 

Grupper: 
Gruppeinndeling med gruppeleder vil dere få beskjed om før avreise.  

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med turgruppa:  

- Lene Møllerhagen: lenemoll@gmail.com 407 69 320 
- Marianne Masdal: marianne.masdal@dinkom.no 900 24 382 
- Jon Julius Sandal: jj.sandal@heimskringla.no 452 08 928 

 

Vi gleder oss til å se alle på tur!  

Hilsen turgruppa i ASMK. 

 


