
 

EN SMAK AV KORPS – Minifestival 2019 

NMF og TOF Janitsjaren har gleden av å invitere alle korps til en ekstraordinær 

minifestival, EN SMAK AV KORPS i Tromsø 20 og 21 september! På denne festivalen skal vi 

vise fram noe av det flotte korpsbevegelsen har å by på mens byen allerede er full av 

publikum som er med på SMAK-festivalen, Tromsøs store matfestival. Kampen Janitsjar 

gjester også Tromsø denne helga og inviterer til konsert på fredag, sammen med TOF 

Janitsjaren.  

Korpsene får være med på popup-konserter rundt omkring i sentrum, det blir felles 

innendørskonserter, miniworkshoper for de unge og Flashmob for de voksne (med mindre 

alle har veldig lyst til å være med på alt). 

På lørdags kveld samles vi til pizzafest på Radisson! 

Foreløpig program: 

Fredag 
 
Konsert i Ishavskatedralen med Kampen Janitsjar og TOF Janitsjaren 

 

Lørdag: 
Pop-up konserter hele lørdags formiddag på utvalgte steder i sentrum spredt over hele dagen. 
 

Flashmob (fra Musikkorpsenes år – 2018) hadde vært veldig gøy å få til denne dagen på ulike områder i 
byen! 
 

EN SMAK AV KORPS til byens befolkning – gratiskonserter på Radisson hotell kl 12.30-14.30. Avhengig av 
påmelding, vil det være varierende hvor lenge korpsene får spille og om noen av korpsene kanskje bør slå 
seg sammen. Alternativt kan noen av konsertene også holdes i foajeen på Kulturhuset. 
 

Miniworkshoper lørdags ettermiddag 15-17. 
 
Juniorklubb – samspill for de yngste musikantene. Her blir det spennende samspill sammen med de andre 
unger. Flinke instruktører er med og støtter på de ulike instrumentene og en sprudlende dirigent leder 
det hele. Det kan tilpasses slik at alle kan ha glede av dette, både de som bare har hatt instrumentet 
noen uker og de som har spilt et par år.  
 
Ungdomsklubb – samspill for de eldre unge og ungdommer. Her får ungdommen kose seg med god musikk 
i et stort korps sammen med andre ungdommer.   
 
 

Felles fest for korpsene på Radisson på lørdags kveld, pizzabuffet fra Yonas.  

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 



 

Det koster 150,- per person å delta. (Vi organiserer ikke overnatting denne gangen) 

Hver enkelt korps/person dekker pizza, men vi skal bidra til rabattert pris. Rabatt 

avhenger av antall påmeldte. (Barn opp til 12, 105,- per pers. Over 12 år, 185,- per pers) 

 

Påmeldingsfrist 

Vi ber om at korps som er interesserte i å delta, melder fra innen 24. juni med følgende 

info til christina@musikkorps.no : 

• Navn på korps 

• Navn, tlf. og epost til kontaktperson 

• Navn, tlf. og epost til dirigent 

• Omtrent antall deltakere 

• Ønsker å delta på pizzafest på Yonas 

• Korrekt fakturaadresse (vanlig post og epost) 

 

Endelig påmeldingsfrist og justering av antall deltakere er 26 august. Meldes til 

christina@musikkorps.no  
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