
MOLDE 
KORPS
FESTIVAL
2012 

Kviltorp og Nordbyen Skole-
korps har gleden av å invitere 
dere til vår festival for skole-
korps i Molde 25. til 27. mai 
2012. Festivalen er åpen for 
korps fra hele landet.
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Regionstevne for 
skolekorps



Molde Korpsfestival 
2012

Molde Korpsfestival arrangeres i 2012 
for 3. gang. 

I 2009 deltok nesten 1000 korps-
musikere fordelt på 26 korps fra hele 
landet.

Vi fikk mange positive tilbakemeldinger 
fra de to siste arrangementene og håper 
å kunne arrangere en minst like god festi-
val også i 2012. Korpsfestivalen foregår i 
Molde sentrum.

Molde, Jazzen og Rosenes by, har et 
innbyggertall på ca 25 000 mennesker, 
hvorav 80 % bor i sentrumsområdet. 
Betegnelsen “Rosenes by” har sitt opphav 
i et behagelig klima og frodig vegetasjon 
som kjennetegner området.

Jazzbyen byr på kulturopplevelser gjen-
nom hele året. 

Kviltorp og Nordbyen skolekorps fyller 
50 år i 2012 og ønsker velkommen til 
Molde!

Påmeldingsfrist:
20. mars 2012 

Påmelding gjøres på festivalens nettside, 
www.moldekorpsfestival.no

Festivalkontingent: 
Kr. 875,- per deltaker

Påmeldingsavgift: 
Kr. 2.500,- per korps



Festivalkontingenten inkluderer  
følgende:
•	 Musikalske aktiviteter
•	 Festivalprogram
•	 Festivalmedalje
•	 Festival T-skjorte
•	 Overnatting på skoler i Molde
•	 Alle måltider, fra kveldsmat fredag,  
 hele lørdag og frem til varm lunsj  
 på søndag
•	 Konsert med liveband med  
 etterfølgende diskotek i  
 Bjørnsonsalen lørdag kveld
•	 Aktivitet lørdag ettermiddag

Aktiviteter som korpsets deltakere kan 
velge mellom:
•	 Bading på Moldebadet
•	 Kino
•	 Bowling
•	 Luftgeværskyting og bordtennis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marsjkonkurranse:
Som regionstevne arrangeres også  
nordvestmesterskapet i marsjering.

 

Deltakeravgift per deltakende korps  
i marsjkonkurransen på kr. 2.000,-  
som går til NMF for sine utgifter.  



INFORMASJON

Vår mailadresse er:
post@moldekorpsfestival.no.

Vær rask med påmelding, det er begrenset antall deltakere.  
”Først til mølla”.

Betalingsfrist: 
1. april 2012

Innbetaling: 
Konto 3910.44.09389

Ved skriftlig avmelding innen 1. mai 2012 refunderes 50% av totalt inn-
betalt/forfalt kontingent. 

Påmeldingsavgiften refunderes ikke.

Se fyldig informasjon på vår hjemmeside  www.moldekorpsfestival.no
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