
REGIONKORPSSTEVNE HAMAR 2019 
Programutkast voksenkorps 

 

 
 
 
 
Fredag 14. Juni 
Ankomst Hamar etter ønske. Festivalkontor og hovedhotell for helgen er Scandic Hotell 
Hamar som ligger et steinkast fra sentrum med alle fasiliteter. Vi har leid hele hotellet og 
håper å fylle dette med musikk og musikere fra fredag til søndag! 
 
Musikerkro fra kl 18:00 – 01:00 med musikk og servering av mat og godt drikke. 
 
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 bankett på Scandic Hamar med dans på kvelden. Kalle Føtters spiller opp til dans. 
Bar med alle rettigheter. 
 
Søndag 16 juni 
Konsert ved institusjon eller i byen 
Felles oppmarsj og avslutning. 



Hamar er en kulturby som byr på et rikt uteliv. Samme helg som regionkorpsstevne er det 
også Middelalderfestival på Domkirkeodden som vil skape et yrende folkeliv til nesten alle 
døgnets tider.  
 
Hamar har også gode shoppingmuligheter og CC Stadion ligger rett ved hotellet. 
Ellers byr vi på flere museer, badeområdet på Koigen samt Ankerskogen svømmehall. 
 
Kommer dere med fly tilbyr vi transport fra Gardermoen til Hamar t/r! 
 
 
 
 
Prisen blir fra kr 2 490,- som inkluderer: 

 2 netter i dobbeltrom på Scandic Hotel Hamar inkl frokost 

 musikerkro med servering av mat fredag kveld Drikke kommer i tillegg. 

 Bankett med mat og musikk lørdag kveld 

 medalje 

 interntransport under stevnet 
 
Vi har noen 3 og 4 sengs rom på hotellet som gir fradrag i pris. Det er også mulig å bo på 
skoler. Be om tilbud på dette! 
Dersom dere deltar uten overnatting så be om pris på dette. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:thomas@korpsleder.no

