
          
Karmøy Brass Festival 2018 
Postboks 329 

4291  Kopervik 

E-post: johnfolkedal@hotmail.com 

Tlf.: 91129146        

 

 

INVITASJON TIL 

KARMØY BRASSFESTIVAL 28. - 30. sept 2018 
 

Stangalandskorpsene inviterer for 30. gang til Karmøy Brassfestival 28 - 30 sept. 2018. 

Festivalen samler skolekorps fra Rogaland og Hordaland til øvelser, konserter og 

underholdning. Som alltid tilbyr vi solide instruktører og legger stor vekt på det sosiale. Alle 

øvelser foregår på Kopervik videregående skole. 

 

MUSIKALSK OPPLEGG  
Musikantene settes sammen i alderssammensatte grupper der de yngste har helt eget opplegg. 

De andre blir delt inn i grupper på ca.25-30 musikanter. Korpsene slår seg sammen på tvers 

og hver gruppe får en dirigent som skal jobbe med musikantene hele helga. Det vil også være 

et eget opplegg for slagverk. Musikanter fra Stangaland Brass stiller som guider under 

festivalen og disse vil stå til tjeneste for korpsene. 

 
ASPIRANTER 
Vi ønsker også i år å gi et tilbud til korpsenes aspiranter. Dersom dere skal ha noen med på 

dette opplegget, forutsetter vi at de har egne ledere med seg som kan følge dem opp. De vil 

ikke kunne greie å spille i så mange timer som de eldre musikantene, så de trenger tilsyn deler 

av dagen.  

 

PROGRAM 
Festivalen starter fredag kveld kl 18:00 og varer til ca 22:00.  

Fredag kveld er det konsert med Stangaland Brass. Lørdag er det øvelser fra kl 09:30 til kl 

16:00. Deretter er det frivillig bading i Karmøyhallen (kr 40,- pr person). Korpsene må stille 

med en voksen pr. 10 badende. Om kvelden er det diskotek, musikk-lek, film og bingo for de 

som ønsker det. Søndagsøvelsene starter kl 09:30 og på ettermiddagen (kl 15) blir det 

avslutningskonsert der alle korps deltar. Konserten har et stort publikum, og det er god 

stemning. Avslutning ca kl 17:00. 

 

OVERNATTING   
Overnatting foregår på Eide skole som ligger like ved øvelsesstedet. Hvert korps må ha med 

ledere som følger korpset hele helgen, enten de overnatter eller ikke. De voksne overnattende 

må gå nattevakter. Disse vaktene varer et par timer og blir fordelt mellom korpsene, så det er 

nødvendig at hvert korps stiller med minst to voksne selv om de bare er noen få musikanter. 

Dette for å unngå at musikanter blir overlatt til seg selv i løpet av nattevaktene. 



 

MÅLTIDER 
Alle måltider, kafé og kiosksalg foregår på Kopervik videregående skole.  

 

PRISER 
For de som overnatter: 

Kr 800,- pr deltaker som inkluderer: undervisning, 2 middager m. dessert, 2 kveldsmåltider og 

2 frokoster, overnatting, konsert fredag og søndag, diskotek og underholdning. 

For de som ikke overnatter: 

Kr 700,- pr deltaker som inkluderer: undervisning, kveldsmat fredag kveld, 2 middager m. 

dessert, konsert fredag og søndag, diskotek og underholdning. 

Pris for ledere og faste dirigenter: 

Lederne og korpsenes faste dirigent betaler kun for mat og overnatting (kr 25 pr natt, kr 35 pr 

tørrmåltid og kr 65 pr middag). 

 

PÅMELDING  
Påmelding sendes pr epost til johnfolkedal@hotmail.com  

Dere oppgir korpsets navn, antall musikanter og fødselsdato/år på musikantene samt 

navn, telefon og epostadresse til kontaktperson i korpset. Vi ber om at dere melder på så 

nøyaktig antall som mulig. Vi ønsker i tillegg navn, mailadresse og telefonnummer til 

korpsets faste dirigent. Dette for å få  informasjon om musikantene når festivalen nærmer seg.  

Etter sommerferien må dere melde inn eksakt antall deltakere som dere vil bli belastet for 

økonomisk. Det vil komme ut mer informasjon om dette for korpsene som melder seg på i 

begynnelsen av august.  

 

DEPOSITUM 
Kr 4000 pr korps betales innen 1.august 2018 til kontonr: 3315 61 00035  

Depositumet trekkes fra totalbeløpet som betales inn etter ferien. Korps som trekker seg 

etter at depositum er betalt, vil ikke få dette refundert.  

 

Trenger dere ytterligere informasjon, kontakt John Folkedal tlf 91129146. 

 

VELKOMMEN TIL FESTIVAL PÅ KARMØY! 
Musikkhilsen fra 

Karmøy Brassfestival 
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