
Velkommen til 
Regionstevnet 

2019
 

I 2019 er det 50 år siden den første janitsjarfestivalen 

gikk av stabelen i Hamar. Dette markeres med et 

regionkorpsstevne i janitsjarbyen Hamar - og dere er 

invitert! 

14. - 16. Juni 2019

HAMAR



PROGRAM
Voksenkorps

Fredag 

Ankomst til Hamar etter eget ønske. 

 

Festivalkontor og hovedhotell for helgen vil være Scandic Hamar, som ligger kun et 

steinkast fra sentrum. Vi har leid hele hotellet og håper å fylle dette med musikk og 

musikere fra fredag til søndag! 

 

Musikerkro på Gregers fra kl 18:00 til 01:00 med musikk og servering av mat og drikke og 

underholdning av Odd R. Antonsens Storband. (18 års aldersgrense). 

 

Lørdag

Frokost.

Konserter i byen, i Hamar Kulturhus og i Hamar Domkirke.

 

Det blir konserter på Stortorget og Østre Torg med muligheter for både marsj og drill. 

Kanskje frister det å spille konsert på det flotte badeområdet Koigen - eller på 

Stupetårnet? 

 

Felles bankett på Scandic Hamar med mat og musikk med Kalle Føtters på kvelden. Bar 

med alle rettigheter.

 

Søndag 

Frokost.

Konsert ved institusjon eller i byen.

Felles oppmarsj og avslutning.



I tillegg til alle aktivitetene som skjer under Regionstevnet har Hamar mye annet å by 

på.

 

På Domkirkeodden arrangeres den populære Middelalderfestivalen hvor dere kan reise 

tilbake i tid. I Hamars fine svømmehall, Ankerskogen, kan dere boltre dere i vannlandet 

eller slappe av i velværeavdelingen. På Jernbanemuseet kan dere ta en togtur med det 

kjente damplokomotivet Tertitten. Badeområdet Koigen ligger bare 300 meter fra 

Kulturhuset, med sandstrand, skatepark, basket- og volleyballbane - og det berømte 

Stupetårnet vårt.

 

Hamar sentrum byr på mange koselige kaféer og spisesteder og et utvalg nisjebutikker. 

Sentrum ligger også midt imellom to kjøpesentre med et rikt utvalg butikker.

 

Prisen blir fra kr 2490,- som inkluderer: 

- 2 netter i dobbeltrom på Scandic Hamar inkludert frokost

- Musikerkro på Gregers med servering av mat fredag kveld. Drikke kommer i tillegg. 

- Bankett med mat og konsert lørdag kveld. 

- Medalje 

- Interntransport under stevnet 

 

Vi tilbyr også transport tur/retur Oslo Lufthavn dersom dere kommer med fly. 

 

Vi har noen 3- og 4-sengsrom på hotellet som gir fradrag i pris. Det er også mulig å bo på 

skoler. Be om tilbud på dette!  

 

Dersom dere ønsker/har egen overnatting er dette mulig etter avtale.
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PÅMELDING

For spørsmål, vennligst send epost til 

post@janitsjarfestivalen.no.

 

Påmelding skjer via påmeldingslenken som fulgte med 

denne eposten.

 

Påmeldingfrist er 1. februar 2019.

 

Etter påmelding vil det bli sendt ut et krav på et depositum 

på kr 2500,- per korps. Felles faktura på resterende beløp 

blir sendt ut med betalingsfrist 10. mai. 

 

 

Mer informasjon kommer!

 

 

Vi sees i Hamar i 2019 - dette blir kjempegøy!

 

 

Korpshilsen

 

Arrangementskomiteen

 

 


