
 

 

PROGRAM - 2019 
Fredag (14. juni) 
 

18:00-21:00 Ankomst, innkvartering og kveldsmat 

Når korpsene kommer blir de mottatt av en korpsvert. De vil vise til de respektive soveplassene. 

Alle er på skolens område. Tjodalyngs korpsverter vil ta kontakt i god tid før ankomst og fortelle 

hvor korpsene skal overnatte. De kan også nås på telefon dersom det skulle være noe. De vil være 

korpsets kontaktperson gjennom hele festivalen. 

Det vil bli servert kveldsmat etter ankomst. 

 

21:00  Ledermøte 

Her skal 1-2 representanter fra hvert korps møte opp. Dette finner sted ved sekreteriatet ved 

«ungdomsskolen». Vi vil på ledermøtet gå gjennom korpsprogrammet, avklare nattevaktoppsettet, 

gå igjennom rutiner og ansvar; hva som kan forventes av oss, og hva som forventes av hvert korps. 

Og vi svarer selvsagt på spørsmål som best vi kan. Vi har noen aktiviteter der vi trenger 

busstransport og vi kan ordne samkjøring på dette møtet dersom det er nødvendig. 

 

23:00  Rosignal 

Vi har ikke noe reelt signal, men forventer likevel at det er rolig klokken 23:00. Fra nå sitter det 

nattevakter fra korpsene i hver bygning så det er våkne voksne gjennom hele natten. I tillegg sitter 

Tjodalyngs nattevakter i sekriteriatet gjennom hele natten. 

 

  



 

 

Lørdag (15. juni) 
 

07:30-09:00 Frokost 

Det blir servering i området rundt sekreteriatet. Vi regner med at alle får plass å spise samtidig da vi 

i år ikke er så veldig mange. 

 

09:30-12:30 Gehørspilling (Gruppe 1) / Lekeaktiviteter - fritid (Gruppe 2) 

Som tidligere år deler vi inn i 2 grupper for gehørspillingen, en før lunsj og en etter. Dette foregår i 

Gymsalen på skolen.  

Gruppe 1 starter gehørspillingen. 

Gruppe 2 kan delta på lekeaktivitene som vi setter opp, eller bruke tiden til eget valg. Det blir 

mulighet for både fotball og volleyball, og er været fint kan vi også ta en tur ned på en strand en 

kort gåtur unna. 

 12:00:13:00 Lunsj 

Lunsjen blir servert utenfor gehørspillslokalene. Her lar vi gruppe 2 spise først, så får gruppe 1 mest 

mulig ut av undervisningen. 

13:00-16:00 Gehørspilling (Gruppe 2) / Lekeaktiviteter - fritid (Gruppe 1) 

Samme som før lunsj, men motsatte grupper. 

Ca. 16:30 Konsert 

Det arrangeres konsert der alle musikantene fremfører det de har lært. Dette finner sted på skolens 

uteområde, så gruppe 2 må komme seg direkte tilbake til skolen etter gehørspillingen. 

17:00  Jubileumsfest 

Vi har jubileumsfest med grilling og kaker utenfor skolen der vi dekker på benker og bord til alle. 

Dette blir et fint sosialt arrangement. Etterpå blir det lek og aktiviteter eller egentid før 

sangkonkurransen. 

18:30 Sangkonkurranse 

Korpsene vil ved ankomst få en oppgave å lage en sang på valgfri melodi. Oppgaven vil inneholde 

visse kriterier som må oppfylles og som skaper morsomme utfordringer for barna. Dette er en fin 

anledning for korpsdeltakere til på bli bedre kjent. 

19:00-22:00 Diskotek 

Nå blir det på tide for både barn og voksne å ta frem dansefoten. Vi setter opp musikkanlegg, og 

her er det bare å kaste seg med på dansen! 

 

23:00  Rosignal 

Fra nå sitter det nattevakter fra korpsene i hver bygning så det er våkne voksne gjennom hele 

natten. I tillegg sitter Tjodalyngs nattevakter i sekriteriatet gjennom hele natten.  



 

 

Søndag (16. juni) 
 

08:00 -10:00 Frokost 

Samme som lørdag. 

 

10.30-13:00 Bading I Ula (hvis vær og vind tillater) 

Vi drar til en av landets flotteste badestrender (syns vi). Hit må korpsene ha transport. Dersom 

noen ikke har tilgang på buss da, så avklarer vi mulighet for samkjøring på ledermøtet. 

Tjodalyng kommer til å ta med instrumenter, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Stranden 

ligger ved siden av en campingplass, og en liten marsjering mellom campingvogner og telt er 

morsomt.  

De som heller ønsker å bruke tiden på andre aktiviteter i nærområdet kan gjøre det i stedet. 

 

13:30-14:30 Middag / pakking 

Det blir servert middag nær sekretariatet på skolen. Igjen går vi i puljer på spising og pakking, så 

noen spiser først og noen pakker først. Hvilket korps som gjør hva blir avklart på ledermøtet.  

Etter bespisning og pakking fyller vi bussene og kjører inn til Larvik sentrum, 7km unna. 

 

15:00  Oppstilling Sigurds gate, avmarsj til Bøkeskogen 

Vi stiller opp ved torget i Larvik og går gjennom gatene opp til Bøkeskogen. Dette er en kort 

marsjering som ikke sliter ut noen. 

 

Ca 15:15 Defilering i Bøkeskogen og avslutning av festivalen 

Vi marsjerer inn ett og ett korps på festplassen i Bøkeskogen.  

Så spiller vi fellesnummer: «Ja vi elsker» (Vi spiller den i B-dur) 

 

Ca 16:00 Hjemreise 

Etter «Ja vi elsker» er PW festivalen offisielt over og korpsene marsjerer ut.  

 

Ca 16:30 Konsert med Tjodalyng Skolekorps (for de som ønsker) 

Hovedkorpset til Tjodalyng holder konsert fra scenen i Bøkeskogen.  



 

 

GRUPPEFORDELING 

GRUPPE 1 

Nøtterøy Skolekorps 

Skui og Emma Hjorth skolekorps 

Roaldsøy skolekorps 

 

GRUPPE 2 

Nordre Nesodden Skolekorps 

Skolemusikken i Siljan 

Tjodalyng Skolekorps 

 


