
REGIONKORPSSTEVNE HAMAR 2019 
Programutkast skolekorps 

 

 
 
Fredag 14. Juni 
Ankomst Hamar og innkvartering fra kl 17:00.  
Det blir overnatting på skoler i nærhet av Hamar sentrum eller Scandic Hotell Hamar dersom 
man ønsker å bo på hotell. 
 
Fra kl 19:00 Pizza og brus på Pizza Nini Hamar . Her blir det inndeling i puljer ved stor 
påmelding. 
 
Lørdag 15 juni 
Frokostservering på skoler eller hotell. 
Konserter i byen, torget og inne i Hamars storstue, Hamar Kulturhus. 
Det vil også bli arrangert konserter på Stortorget og Østre torg og muligheter for både marsj 
og drill i byen. 
Kanskje dere vil spille konsert på Koigen eller stupetårnet som har blitt kjent både 
innenlands- og utenlands? 
Felles arrangement om kvelden med artist og matservering i Hamar sentrum. 
 
Søndag 16 juni 
Frokostservering 
Konsert ved institusjon eller i byen 
Felles oppmarsj og avslutning. 
 



 
Dette er noen av de ”faste” aktivitetene til et stevne. I tillegg kan vi lokke med vår fine 
svømmehall Ankerskogen hvor man kan kose seg i badeanlegget. 
Hamar byr også på god shopping dersom man ønsker å gjøre dette.  
Koigen er et fint badeområde med aktiviteter tilpasset barn og ungdom.  
Hamar har også Norsk Jernbanemuseum og Domkirkeodden. 
 
Her er noen web adresser som kan være nyttige: 
www.hamar.kommune.no 
www.ankerskogen.no 
www.jernbanemuseet.no 
www.cc.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prisen blir fra kr 1090,- som inkluderer: 

 2 netter på skole  

 pizzabuffet og drikke Pizza Nini fredag kveld 

 underholdning og grilling lørdag kveld 

 medalje 

 frokost servert på skole 

 interntransport under stevnet 
 
Det er mulig å få overnatting på Scandic Hamar eller Scandic Ringsaker. 
Be om godt tilbud så kan vi lage pakke på både 2-3 og 4 sengsrom. Frokost vil da bli servert 
på hotell. 
 
Ønsker du å melde deg på allerede nå tar dere kontakt på thomas@korpsleder.no eller ring 
gjerne 952 48998 ved spørsmål. 
Dersom dere ønsker/har egen overnatting er dette mulig etter avtale. 
 
 
MERE INFORMASJON OG BILDER KOMMER SNART. FØLG MED PÅ VÅR FB SIDE! 
 
Vi ses på Hamar i 2019. 
Dette blir kjempegøy! 
 
Korpshilsen 
Arrangementskomiteen 
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