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Påmeldingsfrist:  
1. desember 2021
Sted: Scandic Hell Hotel, Stjørdal 
Hotellet ligger i gangavstand fra 
Trondheim Lufthavn Værnes og 
 togstasjon på Værnes.

Konferansen starter lørdag  
22. januar kl. 11.00 og av sluttes 
søndag 23. januar kl. 15.00.

■ Påmelding

Påmeldingen er bindende og gjøres 
over internett: www.musikkorps.no. 
VIKTIG: Leder for korpset melder 
på alle som skal delta. Bekreftelse 
av påmelding og nærmere infor
masjon vil bli sendt den enkelte 
deltaker kort tid etter påmeldings
fristen, mens faktura sendes til 
 musikkorpset.

NMF Trøndelag tar forbehold om at 
det melder seg nok deltakere til at 
konferansen kan arrangeres. Det 
er også begrenset med plasser, og 
del takerne registreres i den rekke
følgen påmeldingene kommer inn.  
Det  lønner seg å være tidlig ute.

Spørsmål om ungdomskonferansen  
kan rettes til NMF Trøndelag,  
tlf. 982 82 378  
ved prosjektleder Håvard Hinsverk  
epost: trondelag@musikkorps.no.

■ Kursavgift/priser

A: Overnatting i enkeltrom  
lørdag til søndag.  
Inkl kaffe/tepauser begge dager, 
lunsj og middags buffet lørdag, 
 frokost og bagettlunsj søndag: 
Kr. 2.950,

B: Overnatting i dobbeltrom  
lørdag til søndag.  
Inkl kaffe/tepauser begge dager, 
lunsj og middags buffet lørdag, 
 frokost og bagettlunsj søndag: 
Kr. 2.650,

C: Overnatting i trippelrom 2.550,

For de som reiser langt og ankom
mer fredagen er det mulig å krysse 
av for tilknytningsdøgn.

Dette koster 750, ekstra og  
inkluderer bagett med drikke  
ved ankomst + rom/frokost.

Vi sees i Stjørdal  
i januar!

Scandic H
ell H

otel
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Returadresse:

NMF Trøndelag
Fjordgata 1
7010 Trondheim



Dag Helle Bysting

UNGDOMSKONFeRANSeN passer 

for tillitsvalgte og/ eller interes serte 

og ivrige korpsungdommer i alders

gruppen 14  20 år. Konferansen er en 

fin mulighet til både å lære mer og bli 

tryggere i oppgaven som tillitsvalgt 

og ressursperson i korpset. Kanskje 

kan man også få mange nye idéer 

som korpset kan ha nytte av.

(Men: Man behøver ikke være 
 tillitsvalgt for å delta!)

Programmet på konferansen er 
 variert og vil ha form som en kom bi
na sjon av konferanse og organisa
sjonskurs. Det viktigste er at man 
får en lærerik helg og treffer ung
dommer fra andre musikkorps og 
miljøer, og på den  måten skaffer nye 

idéer og ny motivasjon samtidig  
som man utvikler seg selv.

Ungdomskonferansen er lagt opp 
slik at man får en fin  blanding av 
fore lesninger, aktiv deltakelse, 
informa sjon,  diskusjoner, gruppe
oppgaver og erfarings utveksling.  
Det vil også bli rikelig tid til sosialt 
samvær.

Generelt om 
 ungdomskonferansen

■ Lørdag 22. januar
10.00 Innsjekk / registrering / Utstilling i lobbyen.

11.00 Åpning (Hell Congress) 
"Lidenskapen: Musikken og korps" 
v/Trude Drevland og Øystein Baadsvik.

12.00 Lunsj

13.00 "Lagbygging, å prestere sammen"   
(Hell Congress) 
v/Frode Moen, Olympiatoppen

15.30 Pause. (Værnes)

16.00 "Øvingsteknikker, tips for god hjemmøving"   
(Hell Congress) 
v/Øystein Baadsvik

18.00 Pause frem til middag

19.00 Middag

20.00  22.00    
Gehørspill. Med Øystein Baadsvik. 
(Hell Congress) 

■ Søndag 23. januar
09.00 "Influensere, sosiale medier, snapchat,  

youtube, omdømmebygging"   (Hell Congess) 
v/Jeanett eide.

10.30 Utsjekk (Lobby)

11.00 "1001 muligheter til synliggjøring med  
kreativitet og ville ideer" (Hell Congress) 
v/Ingrid Øien. 

13.00 Bagettlunsj (Lobby)

14.00 "Konsert med Musikkforeningen Nidarholm"  
(Hell Amfi) 
Workshop / Concert 
eivind Gullberg Jensen 
Musikkforeningen Nidarholm

15.00 Hjemreise.

Program:

2022

Øystein Baadsvik

Frode Moen

Ingrid Øien

NMF Trøndelag

Trude Drevland, Foto:  Agnete Brun

Jeanett Eide

Eivind Gullberg Jensen

Musikkforeningen Nidarholm


