
 

 

EN FESTIVAL FOR ALLE 
Både skolekorps og voksenkorps er velkommen til Trondheim. 2014-
festivalen inneholder noe for alle; enten du er musikant eller driller, 10 eller 
90 år! 

 

REKORDEN SKAL KNUSES  
20 000 musikanter og drillere deltok på korpsstevne i Oslo i 1964. Stevnet 
står fortsatt i Guiness rekordbok som verdens største musikkstevne. Nå er 
det på tide å knuse en 50 år gammel rekord! 
 

VI FEIRER GRUNNLOVEN 

I 2014 er det 200 år siden Norge fikk grunnloven sin. Dette skal vi feire! På 
2014-festivalen skal vi vise hvor viktig korps er for norsk kultur og tradisjon.  
I 2014 skal alle snakke korps! 
 

DETTE KAN DU OPPLEVE: 
* Kjente artister 
* Paradeshow 
* Underholdningskonkurranse for voksenkorps 
* NM skolekorps; brass, janitsjar, marsjering og korpsdrill 
* 2014-fest på Sverresborg folkemuseum 
* Tattoo på Lerkendal stadion med bl.a. Garden 
* Konserter 
* Aspirantfabrikk på Torget med The Brazz Brothers 
* Seminar for korpsledere og dirigenter 
* Hele Trondheim skal fylles med musikk fra DITT korps!  
… og mye, mye mer 
 

….        og GRENADERKORPSET SKAL VÆRE MED!  



Når:  Torsdag 26. til søndag 29. juni 
Hvor:  Midt-byen, Sverresborg, Lerkendal… ja - hele byen. 
Hvem: Alle. Denne langhelga vil vi få bruk for alle musikantene våre, og foreldre. 
 
Hva skjer? 
Vi har meldt oss på et spennende program for denne helgen. 
 

 Torsdag Fredag Lørdag  Søndag 

Formiddag  Aspirantfabrikk med The 
Brazz Brothers - gøy med 
instrumentet! Tilbud til alle 
aspiranter og juniorer, alle 
får opptre på scenen. 
 
Bykonsert for hovedkorpset 
 

Marsjshow i 
Munkegata med 
framvisning av 
gatedrill 

Festivalparade for alle korps 

Ettermiddag Pang-åpning på Torget 
med blant andre The Brazz 
Brothers, Ila Brass Band, 
Trondheim Politis Brass 
Band og Nidaros Brass 
Band 
 

2014-fest på Sverresborg 
folkemuseum med blant 
andre LidoLido (gratis for 
deltakere, foreldre etc kan 
kjøpe billetter) 

Åpent for å 
oppleve 
festivalen. 

Paradeshow på Torget -        
10 000 musikanter i samspill? 

Kveld Trivelig samvær for 
korpset på BSK hytta med 
mulig overnatting? 

  Tattoo (marsjshow) på 
Lerkendal stadion med Hans 
Majestet Kongens Gardes 
Musikkorps, Drum- and 
Showband Adest Musica (NL), 
Manger Musikklag, Småbispan 
mf. Gratis for deltakere. Må ha 
påmelding. 

 



Mer informasjon finner dere her: http://www.musikkorps.no/no/festival_2014/  

 

Detaljert program kommer så snart alle korps har meldt på antall deltagere, dvs i løpet av april. 

 

 

 

GRENADERENE SKAL MARSJERE I TRONDHEIMS GATER! 

   

http://www.musikkorps.no/no/festival_2014/


 


