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Nok en gang har vi 
gleden av å invitere store 
og små korpsmedlemmer 
til en musikalsk weekend 
i Horten. Ikke bare 
har vi mye sol her, vi 
har masse musikk, 
flotte museer på den 
tidligere marinebasen 
Karljohansvern, og et 
aktivt kulturliv.

Fra fredag 21. til søndag 
23. juni 2019 samler vi 
korpsungdom fra hele 
landet. Da arrangerer vi 
Ynglingefestivalen. Vi har 
holdt på noen år. Nå gjør 
vi det igjen. Vil du være 
med?

.

http://www.ynglingefestivalen.no

Har du marsjert i et korps med nærmere 200 musikanter?
Det er et ekte storkorps, og dette er et fast innslag på Ynglingefestivalen. Marsjene som skal spilles får 

dere tilsendt på forhånd, deretter samler fire til seks korps som sammen danner et kjempekorps med 
fullt trøkk! Dette er en opplevelse!

Visste du dette...?
Ynglingefestivalen arrangeres annethvert år av de fem 

skolekorpsene i Horten kommune. Dette har vi holdt på med i 
over 20 år, og det er fremdeles like moro. Vi inviterer alle slags 
skolekorps, både de yngste, de eldste og alle de midt i mellom. Det 
er musikkglede og felles hygge som står i fokus hos oss.



Programmet for 
festivalen er ikke klart 
ennå, men delene faller 
på plass etter hvert.
Det viktigste er at vi skal 
spille masse og ha det 
gøy sammen!

http://www.ynglingefestivalen.no

Fredag
Korpsene ankommer i løpet av 

ettermiddag og kvelden, og blir 
fordelt til skolene som de skal 
overnatte på. Vi har quiz-aften 
for musikanter og drillere, 
mens trommisene får en rask 
innføring i Ynglingekorpsets 
trommemarsj. Korpslederne 
samles til informasjonsmøte. 

Har du hørt om Norgesmesterskapet i 
instrumentkasting?
Det finner sted i Horten under Ynglingefestivalen! I 2017 vant 

Birkeland Musikkorps, i 2014 var det Finstad Skolekorps som 
kastet lengst. Start treningen i dag!

Lørdag
Etter frokost samles vi til 

storkorps. Vi prøver oss på 
marsjene før vi marsjerer til 
Horten Torg hvor festivalen 
åpnes. Etter lunsj er det 
spilleoppdrag for de som ønsker 
det. Deretter har korpsene fri 
til egne aktiviteter før vi samles 
til et kveldsarrangement på 
historiske Karljohansvern.

Søndag
Vi starter dagen med en 

promenadekonsert i Lystlunden.
Etter lunsj samles til tradisjonelt 
hovedstevne på Borre 
Idrettspark. Festivalen avsluttes 
etter dette stevnet.

Visste du at vi er landets eneste korpsfestival 
med “egen” undervannsbåt?
Vi inviterer deg ombord lørdag ettermiddag, men vær tidlig ute 

for det blir kø! Du kan også delta på vår konkurranse ”Den store 
ubåtjakten”.



Hvem kan være med?
Festivalen er åpen for alle skolekorps. 

Generasjonskorps kan også være med.

Hva kreves av korpsene?
Festivalen stiller ingen spesielle krav til 

korpsene. Fellesnummer blir varslet i 

god tid. Er dere få musikanter og “lite 

spillbare” ordner vi det slik at dere kan 

spille sammen med andre.

Påmelding og frist
Påmelding til Ynglingefestivalen skjer ved 

å sende en e-post til festivalens adresse, 

som er:

post@ynglingefestivalen.no

De opplysningene vi trenger fra dere ber 

vi om i ettertid. Formell påmeldingsfrist 

er 1 april 2019, men vi kan også ta i mot 

”etternølere” hvis det er plass. Festivalen 

i 2017 ble full, så det er lurt å være tidlig 

ute!

Pris
Deltakelse på festivalen koster 950 kroner 

for hver deltaker. Påmeldinger som 

bekreftes av oss før 1 mars 2019 etter 

Avsender: Ynglingefestivalen, v/Ragnar Branæs, H.Svartesgt.42, 3186 Horten

http://www.ynglingefestivalen.no

innbetalt depositum innrømmes 50 kroner 

rabatt pr. deltaker. Prisen dekker uansett 

medalje, overnatting, alle festivalens 

arrangementer og alle måltider.  Frivillige 

ekstra aktiviteter kan koste ekstra. Hvis 

noen korps bare vil delta på stevnet søndag 

vil dette koste 300 kroner for hver deltager. 

Dette dekker stevnet, brus og medalje. 

Fakturering
Vi fakturerer et depositum på kr 3000,- 

rett etter påmelding. Dette beløpet er ikke 

refunderbart. Dere er heller ikke formelt 

påmeldt før dette beløpet er betalt og dere 

har mottatt bekreftelse fra oss. Fakturering 

av restbeløpet skjer i begynnelsen av 

mai. Eventuelle endringer i endelig antall 

deltakere avklares ved oppmøte.

Overnatting
Overnatting skjer på skoler i Horten 

kommune. Skolene er presentert på våre 

websider. Eventuell overnatting på hotell 

for sjåfører eller ledere må skje på egen 

bekostning. Alternativene finner dere på 

websidene.

Bevertning
Den maten som blir servert blir spesifisert 

på våre websider. Alle måltider leveres av 

profesjonelle aktører. Vi kan ta spesielle 

hensyn, men må få vite om slike på 

forhånd. De fleste måltidene inntas på 

skolene der dere bor.

Transport
Det er en fordel å ha egen buss under 

festivalen. Om nødvendig kan vi være 

behjelpelige med å ordne transport under 

festivalen, men forbeholder oss retten til å 

fakturere dette etter avtale.

Vakter
På grunn av strenge brann- og 

sikkerhetsregler i kommunen må 

besøkende korpsledere gå nattevakter. 

Mer informasjon?
Se våre  internettsider, eller send oss en 

e-post.

Webadresse er:

https://www.ynglingefestivalen.no

Vår e-postadresse er:

post@ynglingefestivalen.no


