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18.–20. JUNI 2021 

MJØSFESTIVALEN
for skolekorps i Musikkbyen Gjøvik

2021
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 PROGRAM 

Vi gleder oss til storinnrykk av skolekorps fra hele landet! Dette er 17. gang  
vi arrangerer skolekorpsfestivalen. Og nettopp ditt skolekorps er invitert til  
å være med på Mjøsfestivalen 2021 i musikkbyen Gjøvik.
Vi lover deg en profesjonell gjennomføring av festivalen. Hvert korps får 
blant annet egen korpskontakt under oppholdet, noe som gjør at korpsene 
kan fokusere mer på de ulike aktivitetene under festivalen. 
Denne helgen skal det spilles mye god korpsmusikk, det skal konkurreres, 
det blir fritidsaktiviteter, diskotek i Gjøvik Olympiske Fjellhall og «Ta sjansen» 
på Fastland friluftsbad – kort sagt: Vi lover en kjempehelg for alle som  
deltar på  Mjøsfestivalen 2021!
Velkommen!

En opplevelsesrik festival
Helgen 18.–20. juni arrangeres Mjøsfestivalen 2021!

 SPILLING 

 mjøs-  

 festivalen 

 2021 

FREDAG 18. JUNI

Kl. 15:00–22:00 
Ankomst deltagende skolekorps  
og innlosjering på skoler

LØRDAG 19. JUNI

Kl. 08:00–10:00  
Frokost i Gjøvik Olympiske Fjellhall

Kl. 09:00–16:00 
Spillekonkurranse, Gjøvikhallen  
på Gjøvik Gård

Kl. 10:00–16:00 
Friluftskonserter i Skateparken

Kl. 11:00  
Felles oppmarsj gjennom byen  
fra Fjellhallen til Gjøvik Gård

Kl. 12:00 
Offisiell åpning av festivalen

Kl. 14:00–16:00 
Middag i Gjøvik Olympiske Fjellhall. 
Bygging og klargjøring av båter.

Kl. 19:30–22:30 
Disco i Gjøvik Olympiske Fjellhall

SØNDAG 20. JUNI

Kl. 08:00–10:00 
Frokost i Gjøvik Olympiske Fjellhall

Kl. 10:00  
Fellesmarsjering til Fastland friluftsbad 
Fellesnummer 
Klargjøring av båter til «Ta sjansen» 

Kl. 12:00–14:00 
«Ta sjansen»

Kl. 14:00–15:00 
Matservering på Fastland

Kl. 15:00 
Fellesavslutning med premieutdeling. 

Med forbehold om endringer.
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Viktige opplysninger
Hvor: Gjøvik
Når: I tidsrommet 18. –20. juni 2021
Pris: Kr 990,– per deltaker  
I tillegg kommer påmeldingsavgift kr 4 500,– per korps.

Dette inkluderer:
• Frokost og middag lørdag og søndag
• To overnattinger på skole
• Program og medalje
• Fast korpskontakt hele helgen
• Inngang til konserter og diskotek
De fleste av arrangementene vil foregå i verdens  
største publikumshall i fjell – Gjøvik Olympiske Fjellhall. 
Mjøsfestivalen er et samarbeidsprosjekt mellom Fredheim, 
Gjøvik og Vardal skolekorps samt NMF Innlandet.
Prisen på deltakelse i konkurranser kommer i tillegg  
til deltakeravgiften.

• Åpning med korpsparade gjennom Gjøvik sentrum  
til Gjøvik Gård

• Konserter i skateparken og rundt i byen
• Discotek i Gjøvik Olympiske Fjellhall
• Spillekonkurranse
• God festivalstemning sammen med korps fra  

hele landet

«TA SJANSEN» PÅ FASTLAND
Vi tar med hele festivalen til friluftsbadet Fastland.  
Hvert korps får materialer til å lage sin egen farkost  
for å delta i konkurransen. Det blir matservering,  
bading og mye gøy. Bli med på en perfekt  
dag i det våte element!

Påmeldingsfrist:  

1. mars 2021

Det tas forbehold om endringer i arrangementet og  gjennomføringsmodellen som følge av smittevernberedskap og smittespredning av Covid19.
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For mer informasjon, send oss en e-post og vi vil kontakte 
deg så snart som mulig. Skriv i emnefeltet hva det gjelder. 

Epost: mjosfestivalen@hotmail.com • www.mjosfestivalen.no
Følg oss på Facebook for mer informasjon.

Å glede seg til korpsfestival ... Ja, det er noe å  
glede seg til. Korpsfestivalen på Gjøvik er mer enn 
bare å spille. Her kan du møte andre  korpsmusikanter 
fra andre deler av landet, gå på diskotek i Fjellhallen, 
ha det gøy på Vitensenteret, bowle og mye mye mer 
... du kommer vel?

Påmelding:  

 www.mjosfestivalen.no


