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ere
Sjetne Skolekorps oppfordrer alle les
tte
av dette programmet til å beny
ør denne
sponsorene og annonsørene som gj
!
festivalen mulig å gjennomføre
Hovedsamarbeidspartner for Sjetnefestivalen:
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Tut og kjør!
Det er klart for en ny og spennende
festivalhelg her i ”Bygda i Byen”.
Sjetnemarka ønsker dere alle hjertelig
velkomne til en storslagen pinsehelg,
med mye morro, musikk og sosialt
samvær.
Fantasiinstrument er valgt som årets
festivaltema, og vi er stolte av og glade
for at Ringve er med oss når vi samler
alle til instrumentverksted.
Dette vil nok også sette sitt preg på
korpskonkurransen, der vi forventer
originale innslag og uvante toner, fra
instrumenter ingen tidligere hverken
har sett eller hørt.

Midnattskonserten fredag kveld blir
en stemningskonsert med Drømmer
som tema. Lørdag blir det tradisjonen
tro oppmarsj på torget og siden besøk
i Pirbadet.
Vi har jobbet og forberedt oss til denne
helgen helt siden i fjor høst, men
aller mest gledet oss til at dere skulle
komme. Det er når skoleplassen i Sjetnemarka fylles av glade musikanter fra
hele landet at det blir gøy!
Vi håper dere finner dere tilrette, og
vi skal gjøre vårt beste for at alle skal
føle seg ivaretatt.

Nyt helgen, og gi deg selv
og alle andre en
GOD OPPLEVELSE!

Even
Festivalleder
MK

Steffen
Festivalleder
NK
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Hilsen fra Juniorstyret!
Arti’ Spæll 2011 er i
gang, og temaet i år er
fantasiinstrumenter.
Vi skal spille, leke og
ha det gøy sammen!
I korpset vårt står
spilleglede og samhold i fokus. Det
viktigste er jo å ha det
gøy sammen mens vi
driver med en artig,
felles interesse!
Vi på bildet er
noen av de eldste i
korpset og er valgt av
korpsmedlemmene
til et juniorstyre.
Juniorstyret kommuniserer både
med dirigentene og styret for korpset
og får musikantenes forslag frem. I
tillegg arrangerer vi medlemskvelder
og andre aktiviteter der vi gjør sosiale
spillopper som øker samholdet, for
Sjetne Skolekorps er en stor vennegjeng!
Sjetnefestivalen har vært en tradisjon
lenge nå, og samarbeid mellom styret,
dirigenter, juniorstyre og foreldre har
gjort at vi har hatt mange suksessfulle
festivaler med spennende temaer. Alt
fra sirkus til afrikansk gum-boot har
vært temaer som deltagerkorpsene
har satt stor pris på. Finnes det noe

mer artig enn å lære noe helt nytt på
workshop med nye, kule venner fra
hele landet? På festivalen har mange
fått venner som de aldri vil glemme,
det har vi i juniorstyret opplevd! Som
vertskorps håper vi å gi deg en kreativ
og superfin junihelg her i Sjetnemarka.
Juniorstyret i Sjetne skolekorps
ønsker deg hjertelig velkommen til
Arti’ Spæll 2011!

Korps e kult!
Hilsen
Juniorstyret
i Sjetne Skolekorps
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Showkonkurranse
Sted:
Grendahuset
Tid:
Søndag 12. juni, 10:00 – 12:15
Inngang: Fri inngang
Deltakende korps har meldt seg på en
spenstig konkurranse!
Dette er en utradisjonell konkurranse
med fagdommer og publikumsbedømming og selvvalgt program. Det vil
vektlegges originalitet under konkurransen og spesielt om korpset har
egenproduserte instrumenter med
som en del av fremføringen sammen
resten av korpset! Her kan det være
flaskesolister, et rocka nummer med
støvsugerrefreng etc. Fantasien setter
som man vet ingen begrensninger –
det er utrolig hva du kan lage lyd med!
Dette må du ikke gå glipp av!
Vinner premieres på avslutningsseremoni søndag ettermiddag.

Freshe buttons!
Sjetne skolekorps har fått laget
noen skikkelig stillige buttons,
disse selges under festivalen
i sekretariatet.
Pris: 20 kroner stykket.

«Fantasien setter
som man vet ingen
begrensninger
– det er utrolig hva
du kan lage lyd med!

Instrumentverksted fra Ringve
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R

ingve er Norges spesialmuseum for musikk og
musikkinstrumenter sammen med Rockheim.
Museet befinner seg på en over
tre hundre år gammel lystgård
vakkert plassert på Lade.
Ringves unike
samling har over
2500 instrumenter - alt
fra italienske
fioliner fra 1600tallet til hodeskalletrommer
fra Tibet.
Sommerstid
kommer besøkende til
gården for å oppleve spillende
omvisere og
en vandring
gjennom
musikkhistorier
i en helt spesiell
atmosfære. I vinterhalvåret har
vi forskjellige aktiviteter og program for barn og skoleklasser.
En av disse aktivitetene er å lage
instrumenter.
Under SJETNEFESTIVALEN
kommer flere omvisere fra
Ringve for å lage instrumenter
sammen med korpsene! Instrumentene er konstruert med
tanke på hva barn og uerfarne
byggere lettest kan få til. Det kan
være visse detaljer som er van-
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skelig for barn å klare selv. Da er
det fint med litt hjelp. Ofte velger
barn seg et instrument som de
blir begeistret for (fin lyd, fin
form e.l.), det er ikke sikkert de
vurderer om det er for vanskelig
for dem å bygge, så de trenger en
hjelpende hånd innimellom. Det
er jo morsomt
for de voksne
også.
Man kan sammenlikne det
å bygge instrumenter med det
å lage mat med
barn. Selv om
de ikke klarer
å gjøre alt selv,
gjør vi det sammen fordi det er
gøy og lærerikt.
Det meste av
materialene som
er brukt er lett
tilgjengelig (dorullkjerner, isbokser, yoghurtbeger, tre, spiker,
skruer og lignende). I vår rike
verden hvor det materiellet har
fått en viktig plass, må vi finne
en innfallsvinkel som utnytter
dette på en positiv måte. Det er
gjenbruk, håndverk og attpå til
blir det en gjenstand av det. Det
utfordrer barna til konsentrasjon
om en oppgave – inspirasjon til
fordypning og selvstendig arbeid.
Det gir fellesskapsfølelse – og
lærer barna praktisk arbeid.
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Ringve Museum har flere års erfaring
med å holde instrumentverksted for
barn. Ringves produksjon,
Instrumentverksted på turné,
ble tatt ut som en del av
DKS Nord-Trøndelag i skoleåret 10/11.
• Museet er åpent hver dag
fra 11.00 til 16.00
(til 17.00 i juli og august)
i sommersesongen
• 19.juni åpner sesongen for
Barnas Ringve
• For mer informasjon,
se våre nettsider:
http://ringve.no/
Velkommen!

Med vennlig hilsen,
og ønsker om fine
dager sammen under
SJETNEFESTIVALEN
Jens Ski
museumspedagog
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Pirbadet
Sted:
Pirbadet
Tid:
Lørdag 11. juni, 19:00 – 22:00
Inngang: For deltakerne ved festivalen ved
fremvisning av billettbånd.
Visste du at Pirbadet byr på over
2.500 m² med vannoverflate? 300.000
keramiske flis? Eller at det er 3,5
millioner liter vann til sammen i bas
sengene? Eller at det er landets mest
besøkte badeanlegg med 351.436
årlige besøkende (2007).
12 ganger i døgnet renses alt vannet
gjennom filter bestående av 130 tonn
spesialsand. I tillegg pumpes det kon
tinuerlig inn enorme mengder med
vann fra byens drikkevannskilde,

samt sjøvann fra utlegg i
Trondheimsfjorden! Og med 5.000 m²
vindusglass kan man verken klage
over lys eller utsikt.
For at luften skal være
god hele tiden be
handles 370 tonn luft i
timen!
Og det er godt om
plassen i garderobene,
Pirbadet har over
1.600 garderobeskap. www.pirbadet.no

KONFERANSEHOTELLET
med de gode

SMAKSOPPLEVELSER
- ta kontakt for et godt tilbud

Quality Hotel Panorama | Ivar Lykkesveg 1
Salgsjef, Marit Garberg | marit.garberg@choice.no
+47 729 00 560 | choice.no

SJETNEFESTIVALEN
2011
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Deltakende korps
3 Sjetne Skolekorps

3 Løten Skolekorps

Trondheim
www.sjetneskolekorps.no

Løten, Hedemark
www.lotenskolekorps.no

Lillehammer
www.sasm.no/

3 Frosta Skolemusikk

3 Brønnøysund
Skolekorps

3 Frei Skolekorps
Frei på Nordmøre
www.freiskolekorps.org/

3 Åssiden
Skolemusikk
Åssiden, Drammen
www.aassidenskolemusikk.
no

Bli venn
med oss
på facebook

Frosta, Trøndelag
www.frostaskolemusikk.no/

3 Kristiansund
Skolekorps
Kristiansund, Nordmøre
www.korpsweb.net/korps/
KristiansundS/

3 Søre Ål Skolemusikk

Brønnøysund
www.bronnoysund-sk.no/

3 Fåberg Skolekorps
Fåberg, Lillehammer

3 Nesset Skolekorps
Nesset, Romsdal
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2011
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Festivalprogram
FREDAG
Fra 16:00
19:00 - 20.30
21.30 - 22.30
00:00

LØRDAG
08:00
08:00 - 09:30
09:30 - 10:15
11:00
11:38
12:00 - 12:30
13:00
13:00

10. juni
Mottagelse, innkvartering
Kveldsmat
Midnattskonsert – Lademoen kirke
Rosignal

11. juni
Flaggheising
Frokost (egne oppsett i puljer per korps)
Øving på fellesnummer i skolegården
Avreise til sentrum
Oppmarsj i Trondheim sentrum - første korps starter (egen plan)
Festivalåpning på torget m/fellesnummer
Friluftskonserter på Nordre (utenfor Ricks Café)
Friluftskonserter i Ravnkloa

12 – 13

13:30 - 17:15
17:00 - 18:15
18:30
19:00 - 22:00
22:30
01:00

SØNDAG
08:00
08:00
09:00
10:00
12:30
13:00
14:00
15:30
16:00

-

09:00
12:45
12:15
14:15
14:30
15:15
16:00

Workshops «Fantasiinstrument»
Middag (egne
(egne oppsett i puljer
puljer))
Avreise til Pirbadet
Pirbadet
Korpsene returnerer til Sjetne Skole fra Pirbadet
Rosignal

12. juni
Flaggheising
Frokost (egne
(egne oppsett i puljer
puljer))
Workshops «Fantasiinstrument»
Showkonkurranse – fantasiinstrument (Grendahuset, fri inngang)
Marsjering i gatene
Friluftskonserter i «parken» i Sjetnemarka
Middag (egne oppsett i puljer per korps)
Avslutning m/egenproduserte instr i skolegården, premiering konkurranse
Avreise

Med forbehold om mulige endringer
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Som ansatt i SINTEF handler arbeidsdagen om å:
• gripe muligheter
• bryte barrierer
• utvikle nye, teknologiske løsninger
for våre kunder i inn- og utland
kort og godt om å bruke fantasien for å nå litt lengre enn det man
trodde var mulig.

Våre forskere løser
krevende oppgaver
innen alt fra akustikk
i ekkofrie rom til
materialgjenvinning
for å redusere
miljøbelastningen
av menneskelig
aktivitet.

SINTEF ønsker alle korpsmusikanter en fin helg i Sjetnemarka i pinsen!
Teknologi for et bedre samfunn
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Oppmarsj på Torget
Sted: Trondheim Sentrum
Tid: Lørdag 11. juni, 11:38 – 12:20
Rekkefølge Korps

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fåberg Skolekorps
Brønnøysund Skolekorps
Kristiansund Skolekorps
Søre Ål Skolekorps
Nesset Skolekorps
Frosta Skolemusikk
Løten Skolekorps
Åssiden Skolemusikk
Frei Skolekorps
Sjetne Skolekorps

A:

Startsted:
Marsjrute:
Startsted:
Marsjrute:
Startsted:
Marsjrute:

B:
C:

Innmarsj-rekkefølge til nord-østre
kvadrant på torget lørdag 11. juni.
Rute

Start kl

Inne på torget

A
C
B
A
C
B
A
C
B
A

11:38:00
11:41:45
11:40:15
11:42:30
11:46:15
11:44:45
11:47:00
11:50:45
11:49:15
11:51:30

11:46:30
11:48:00
11:49:30
11:51:00
11:52:30
11:54:00
11:55:30
11:57:00
11:58:30
12:00:00

Vestfronten, Nidarosdomen
Bispegata – Munkegata – NØ kvadrant
Gangvei til Marinen v/gml. Bybro
Kjøpmannsgt. – Kongensgt. – NØ kvadrant
Jomfrugata mot Olav Trygvassons gt.
Jofrugata – Thomas Anellsgt. - Munkegata – NØ kvadrant

FRA SCENEN SKJER FØLGENDE:
• Speaker snakker hvert korps inn på torvet
• Kl. 12.00 skal alle teoretisk være på plass, og Festivalleder ønsker alle vel
kommen
• Sjetne skolekorps Juniorstyre står for den offisielle åpningen av festivalen
• Ingunn Quenild dirigerer fellesnummer (Ja, vi elsker og Volo Volo)
• Utmarsj fra torget
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Spilleoppdrag
LØRDAG 11. JUNI
Sted:
Tid:
Korps:

Sted:
Tid:
Korps:

Nordre gate (utenfor Ricks Café)
Lørdag 11. juni, 13:00
Fåberg Skolekorps
Søre Ål Skolekorps
Ravnkloa
Lørdag 11. juni, 13:00
Nesset Skolekorps

SØNDAG 12. JUNI
Sted:
Tid:
Korps:

Sted:
Tid:
Korps:

Sjetnemarka (marsjering)
Søndag 14. juni, 12:30 – 14:15
Sjetne Skolekorps
Fåberg Skolekorps
Løten Skolekorps
Søre Ål Skolekorps
Kristiansund Skolekorps

12:30
13:00
13:15
13:30
13:45

«Parken» i Sjetnemarka
Søndag 14. juni, 12:45 – 14:30
Frei Skolekorps
12:45
Sjetne Skolekorps
13:00
Nesset Skolekorps
13:15
Fåberg Skolekorps
13:30
Løten Skolekorps
13:45
Søre Ål Skolekorps
14:00
Kristiansund Skolekorps 14:15

SJETNEFESTIVALEN
2011

:midnattskonsert
Gå ikke glipp av et av festivalens høydepunkter!
Sjetne Skolekorps inviterer også denne gangen til en stemningsfull «midnattskonsert». Her vil vertskapet for festivalen ta dere
med på en musikalsk reise, inspirert av hjemmelagde instrumenter. I år holdes konserten i Lademoen Kirke, som er kjent for sin
gode akustikk...

:Lademoen Kirke

Fredag 10. juni kl. 21:30
Inngang;

100,-

(festivaldeltakere fri inngang)
Maks 100 billetter selges.
Billetter selges i Sekretariatet fredag (16-20)
og ved inngangen.
Møt i god tid før konsertstart!
«(...) Likeså var Midnattskonserten et
stort høydepunkt, der arrangørkorpset
Sjetne skolekorps ga tilhørerne en
fantastisk musikalsk opplevelse (...)»
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Ordensregler
for festivalen
1.

2.
3.
4.

5.

Røyking og bruk av rusmidler er strengt
forbudt på festivalens ute- arenaer og i
de lokalene festivalens arrangementer,
overnatting og måltider avholdes
Hvert korps er ansvarlig for skade, tap
eller ødeleggelser på inventar
Tegning/tagging etc på dører, tavler eller
vegger er forbudt
Det skal ikke søples til på skolens
inne- og uteområder. Papir, flasker,
matemballasje og lignende skal kastes
i søppelkurvene eller på annet henvist
sted.
Skolens område skal se likeledes ut etter
oppholdet som før.
Det vil bli gått brann- og ordensvakt vakt
om natten (fra rosignal – 07.00), som

gjennomføres av Sjetne skolekorps.
Alle må rette seg etter de pålegg som
vaktene eventuelt vil gi på sine runder
6. Ved avreise skal rommene være ryddet
slik de fremsto ved ankomst
7. Rosignal : Fredag kl 00.30
Lørdag kl 01.00
8. Det er korps-ledernes ansvar å sørge
for at ordensreglene og branninstruksen (som gitt i festivalmappen til alle
deltakende korps) gjøres kjent innen sine
respektive korps, og at disse overholdes
under hele festivalen
9. Sjetne skolekorps tar intet ansvar for
skade eller tap av korpsenes effekter
10. Skader, uhell etc må umiddelbart meddeles Sjetne skolekorps / sekretariatet

andre, man skal være grei og snill,
«Man skal ikkekpalnagme an gjøre hva man vil.»
og for øvrig
Kardemommeloven

Grasrotandelen - Støtt oss
Sjetne Skolekorps er nå tilknyttet
Grasrotandelen, og ved spill hos Norsk
Tipping har du nå mulighet til å la
5 % av innsatsen gå direkte til korpset.
Sentral informasjon:
SJETNE SKOLEKORPS
Organisasjonsnummer: 976760166
Strekkode; 32774976760166
Du trenger Norsk Tipping Spillerkort
for å knytte deg til Grasrotandelen.

Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på
www.norsk-tipping.no.
Flere alternativer:

1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden
og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings
mange kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 976760166 til 2020
(tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller
norsk-tipping.no.
4. Mobilspill: Norsk Tipping Mobilspill.

Avslutningsshow på søndag
Sted:
Tid:

Skolegården ved Sjetne Skole
Søndag 12. juni, 15:30 – 16:00

På avslutningsshowet får vi se hva deltakerne har laget av egenproduserte instrumenter. Hvordan høres det ut når 300 av disse forsøker å spille sammen?
Og vi premierer vinneren av showkonkurransen!

en spennende helg!
Dette blir en fin avrunding på

En strekkode unna mobilmoro!
Hvorfor bruke QR-kode?
En rekke plasser i dette bladet har vi plassert unike QR-koder. En QR-kode
fungerer som en bro mellom fysiske og elektroniske kanaler, som
f.eks mellom dette bladet og en
relatert side på internett. Mobilen
din kan lese QR-koden ved hjelp av
en egen QR-leser. Vi i Sjetnefestivalen anbefaler app’n: “i-nigma” til
iPhone. Den er gratis! Last den ned fra:
http://tinyurl.com/3367flg og prøv selv!

Hva er en QR-kode
Symbolet til venstre kalles QR-kode og er en
forkortelse for «Quick Response». QRkode har sitt opphav i Japan på begynnelsen av 1990-tallet. QR-kodene ble
utviklet for å gjøre det lettere å optisk
lese inn data svært raskt. en QR-kode
kan inneholde et svært stort antall
alfanumeriske tegn og kan dermed
inneholde interessant informasjon.
Koden til venstre inneholder en link til vår
side om Sjetnefestivalen på nettet.
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Sekretariatet og
festivalledelsen
Sekretariatet ligger plassert i 1. etasje
i den ene «brakka» (brun i 2 etg.) på
skoleplassen og er godt merket.

91 57 22 03

Kontoret vil ha døgnkontinuerlig
bemanning fra fredag ettermiddag til
søndag ettermiddag.

Andre viktige telefonnummer:
Legevakt:
73 52 25 00
Brann:
110
Ambulanse:
113

Det vil videre fungere som et treff
punkt for arrangørene og de ulike
korpsenes ledere/representanter.
Sjetnefestivalen arrangeres formelt av
SJETNE SKOLEKORPS,
men med egen festivaladministrasjon.

24 t vakttelefon til sekretariatet:

Hjemmeside for Sjetnefestivalen:
www.sjetneskolekorps.no/festival/
Ønsker du dette
programmet
som pdfversjon?
Scan QRkoden

Festivalledelsen for Sjetnefestivalen 2011 er:

Even Selnæs
Steffen Møller-Holst
Tore Skaret
Toril Skaret
Roar Aas
Torunn Haugrønning
Øystein Sund Gorseth
Ingunn Quenild
Katrin Moksnes
Tommy Sletta
Bjørn Tore Taraldsen
Lina Strømme
Arild Haugrønning
Gunn Hege Johnsen

Festivalleder MK
Festivalleder NK
Arrangementsansvarlig
Leder for Vertskap
Teknisk ansvarlig (Leder for Teknisk/Dugnad)
Innkjøpsansvarlig
Kjøkkensjef (Leder Kjøkken)
Dirigent
Dirigent
Sikkerhetsansvarlig (Leder Vakt/Sikkerhet)
Sekretariatsleder
Workshops ansvarlig
Transportansvarlig
Leder for Styret i Sjetne Skolekorps
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Mine notater:
Husk godt humør! 3
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2011
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Vi tar imot klær og andre
tekstiler for fagmessig rens og
vask. Er bunad og dress klar til
bruk?
Skinntøy – duker – dyner –
gardiner – tepper –
garderobetøy
Ditt renseri i nærmiljøet, du finner oss i:
Leirfossvegen 45
7038 Trondheim
Telefon 73 52 55 00

Hovedsamarbeidspartner for Sjetnefestivalen:

Alle beboere i Sjetnemarka:
– Se spesielt side 16

