
 

Trysil Korpsfestival 2016 - Invitasjon 

Trysil Musikklag sammen med Østby Musikklag og Nybergsund 
Jente- og Guttekorps har gleden av å invitere amatørkorpsene i 
NMF Hedmark og Oppland til regionstevne i Trysil 10.-12. juni 
2016.  Vi har valgt å kalle stevnet “Trysil Korpsfestival 2016”. 
Dette blir et meget kompakt arrangement ettersom alt fra 
overnatting og bespisning til konserter og oppmarsjer kan foregå innen en radius på en drøy kilometer. 
Faktisk er det mulig å innlosjere alle stevnedeltakerne under samme tak på Radisson Blu, Trysil. Hvor de 
enkelte korps vil bo overlater vi imidlertid til korpsene selv. Trysil har flust med overnattingskapasitet. 
På grunn av begrenset antall plasser under middagen lørdag, må vi allikevel begrense antall deltakere til 
700.  

Stevnkontingent/påmelding 

Stevnekontingenten har vi satt til kr 1.150,- pr pers. Den dekker middagen lørdag kveld inkl en 
drikkeenhet, lunsj søndag, stevnemedalje, stevneprogram, andre arrangørkostnader mv. Andre måltider 
er ikke inkludert. Påmelding til stevnet skjer på e-post til: trysil.musikklag@gmail.com. 
Spørsmål om festivalen sendes til samme adresse. Bindende påmelding må være mottatt  innen 1. 
februar. En navneliste over deltakerne i excel-format vedlegges påmeldingen (se vedlegg). I forhold til 
stevnekontingenten godkjennes inntil 10% frafall i deltakerantallet inntil 1. mai.  

Innkvartering 
 
Radisson Blu (rombestilling til: veronica.aaneby@radissonblu.com, mob 91746802) 
- NOK 495,- per person i dobbeltrom per natt.  
- NOK 890,- per person i enkeltrom per natt.  
- NOK 1690,- per 3-4 mannsrom per natt.  
Inkludert: Overnatting og super breakfast buffet, gratis trådløst internett og parkering, fri inngang til 
badet, med sauna og boblebad. Alle prisene er inkludert moms.  
 
Andre alternativer: bookTrysilonline.no / Sjumilskogen.no / trysil.no 

 
Spillesteder 

Trysil Kirke, Kulturhuset Hagelund, Fladhagenparken, Trysil Bygdetun, Storkorpsparader i Trysil 
Sentrum, Buskspill i boligområder. Nærmere info kommer. 
 

Stevneprogram (foreløpig) 

FREDAG Oppmøte, innsjekking etter avtale med overnattingssted 
kl 1900: Underholdning, flere aktører 
kl 2200: Radiofjes spiller til dans på Radisson Blu 

 
LØRDAG kl 0930: Oppmarsj (storkorps) til åpning i Trysil Sentrum 

kl 1000: Offisiell åpning av stevnet med bl.a. ordfører Erik Sletten 
kl 1100: Start konserter 
kl 1600: Slutt konserter 
kl 1900: Middag på Radisson Blu 
kl 2200: Elverum Storband spiller til dans på Radisson Blu 

 
SØNDAG kl 1000: Start buskspill i boligområder 

kl 1100: Start konserter 
            - Puljevis lunsjavvikling 
kl 1500: Oppmarsj (storkorps) til avslutning i Trysil Sentrum 
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