
Har du planer for høstferien 2020?
Liker du kule rytmer og dans? Har du lyst til å
spille musikk og være med på å sette sammen
en liten show-forestilling? 
Har du lyst på flere venner? 

Barn og ungdom i grunnskolealder, med og uten
korpsbakgrunn, inviteres til å delta!

BLI MED PÅ HøstPULSE Skien 2020!



I HøstPULSE får du jobbe sammen med sørafrikanske og norske
musikklærere for å sette sammen en liten forestilling med smak av
Afrika og andre verdensdeler. Alle får være med på å spille, danse 

og synge.  De som spiller i korps tar med instrument.
Deltakerne vil få servert lunch. 

HøstPULSE avslutter med en miniforestilling
onsdag 7. oktober kl. 16.00!

Mer informasjon kommer til de påmeldte.

Når: Mandag til onsdag i høstferien 2020
5. oktober til og med 7. oktober. 
Kl. 09.30 – 15.30 hver dag (+forestilling onsdag kl. 16)

Hvor: Skien kulturskole, Skistredet 11, Skien

Pris: Gratis

Påmelding: Første mann til mølla gjelder. Påmeldingen åpner 
1. september og er åpen til det er fullt.

Meld på digitalt her: https://www.deltager.no/hostpulse2020

Om du trenger hjelp til påmelding, eller har spørsmål, 
ta kontakt med:
Tonje Johansen
tonje.johansen@skien.kommune.no
Kultur og fritidstjenester, Skien kommune
Tlf: 35 91 39 36

HøstPULSE er støttet av Bufdir og arrangeres av Skien kommune 
ved Skien kulturskole og Kultur og fritid samt  

Norges Musikkorps Forbund
www.musikkorps.no

https://www.deltager.no/hostpulse2020


Navn: __________________________________________________________

Alder: __________________________________________________________

Skole: __________________________________________________________

Instrument/drill/spiller ikke: _______________________________________

Navn på korps: ___________________________________________________

Hvor lenge har du spilt/drillet: ______________________________________

Navn foresatte/foreldre: ___________________________________________

Telefon foreldre/foresatte: _________________________________________

Mail foreldre/foresatte: ____________________________________________

Kosthold/allergi:___________________________________________________

Andre hensyn/behov :___________________________________________    

*Har ditt barn utfordringer vi bør vite om, eller trenger hjelp med transport, skriv det 
gjerne her eller ta kontakt på mail så ringer vi deg: tonje.johansen@skien.kommune.no

Vi godtar at NMF kan bruke bilder/film av deltaker     JA NEI
i annet informasjonsarbeid: 

Du registrerer nå opplysninger i forbindelse med påmelding til PULSE 2020 i Norges 
Musikkorps Forbund. Jeg samtykker i at personopplysningene vil bli brukt til behandling av 
påmelding samt kommunikasjon vedrørende deltagelse i aktiviteten. Personopplysningene 
til Den Registrerte lagres forsvarlig så lenge det er behov for å ivareta dem, vedrørende 
nevnte formål. Den Registrerte er bekjent med at denne kan leses om i persondataloven og 
persondataforordningen på datatilsynets nettside. 

JA  

Signatur foreldre/foresatte: ____________________________________

Informasjon som trengs ved påmelding til HøstPULSE


