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I år arrangeres Arti’Spæll for 12.
gang, og med tidligere tema som
Fantasi-instrument, Ville Westen,
Sirkus og Gumboot friskt i minne
måtte det bare bli ROCK denne
gangen!
Målet med festivalen er å gi korpsinteresserte barn og unge en opplevelsesrik helg til inspriasjon, og at
dere reiser hjem igjen med fornyet
korpsentusiasme. Vi har arbeidet og
forberedt oss til denne helgen i et helt
år – og endelig er dere her! For det er
når skoleplassen i Sjetnemarka fylles
av glade musikanter og drillere fra
hele landet at det blir gøy!

I løpet av helgen får dere oppleve en
rocka korpskonsert på Rockheim, innmarsj på torget, tre inspirerende og
spennende workshops, bad og plask
i Pirbadet, latter, nye lyder, nye venner,
samvær og ikke minst Rock helt til
siste tone på søndag...
Vi håper dere alle finner dere vel
til rette.

Nyt helgen, og gi deg selv
og alle andre en god opplevelse!
Hilsen
Festivalledelsen

ere
Sjetne Skolekorps oppfordrer alle les
tte
av dette programmet til å beny
r denne
sponsorene og annonsørene som gjø
festivalen mulig å gjennomføre!

Elin

Festivalgeneral
MK

Steffen

Festivalmajor
NK

Lina

Festivalsekretær
NK
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Hilsen fra Juniorstyret! Korps e kult!

Vi synes det er bra at de voksne i korpset har tillit til oss og lar oss være med
i planleggingen av festivalhelga. Da blir
festivalen slik vi musikanter ønsker. Vi
hjelper blant annet til med forslag til tema
og aktiviteter til festivalene.
Vi setter i gang helga med en forykende
midnattskonsert hvor vi er så heldige at vi
har fått arrangert alle låtene vi skal spille
av Jan Magne Førde. Øvelsene frem mot
konserten sammen med han har vært
veldig morsomme og lærerike. I tillegg til midnattskonsert blir det
rockemusikk, rocke-verksted, dans og
flere spennende aktiviteter. Vi er

Hilsen fra korpsets Styre!
I juni 2011 var skoleplassen tømt
for deltakere etter forrige festival,
noe opprydding gjensto og alle
var slitne. Vi tok en liten pause
og da var det en som lyste opp og
sa: Neste gang dere… da kjører vi
ROCKEFESTIVAL!

Vi i juniorstyret i Sjetne skolekorps
ønsker dere hjertlig velkommen til
vår korpsfestival Arti´Spæll.
Korpset vårt arrangerer en litt
annerledes korpsfestival, vi har nemlig temabaserte festivaler. I år er
temaet som sikkert alle vet: Rock!

glade for at så mange har tatt turen hit
til den lille bygda vår i Trondheim. Det
blir kult å møte mange andre med samme
interesse som oss og vi gleder oss veldig
til å bli bedre kjent med dere.
Med vennlig hilsen
Juniorstyret
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Som leder i Sjetne skolekorps er det
derfor en stor glede å ønske velkommen
til årets Arti’Spæll i Sjetnemarka med
tema R O C K! Tøff musikk, skinnklær,
tatoveringer og pilotbriller. Vi har storgledet oss til dette, festival for oss er musikk,
litt marsjering, morsomme workshops
og barn/ungdommer som har det gøy
sammen.
Festival er rett og slett ARTI. Våre
musikere og drillere er de som er Sjetne
skolekorps. Uten dem hadde vi ikke kunnet lage festival. Hele våren har korpset
forberedt seg til midnattskonserten. For
Sjetne skolekorps er det alltid spennende
å skulle spille for så mange andre musikanter og midnattskonserten er det store høydepunktet på
festivalen for oss. Midnattskonserten skal
selvfølgelig spilles på
ROCKHEIM. Hvor ellers?
Sjetne skolekorps baserer seg ikke bare på
dugnad og frivillighet. Vår drillinstruktør

Tiril Guttorm og vår hoveddirigent Jostein
Kregnes er de som får fram talentet i våre
drillere og musikere. Ingen av dem har
vært med på Arti’Spæll tidligere, men de
har virkelig mestret oppgaven som ble
tildelt dem. Jeg vil oppfordre Sjetnemarka
og Okstads beboere til å avlegge festivalen et besøk, her får dere mulighet til å
snuse litt på hva som egentlig rører seg i
korpsverden og dere vil se at Korps er en
morsom og rocka hobby.
Til slutt ønsker jeg alle tilreisende korps
en ROCKA SPÆLL-helg her i Sjetnemarka, håper at dere knytter vennskapsbånd
på tvers av korpsene og drar hjem med
mange gode minner.
Gunn Hege Aas
Leder Sjetne skolekorps
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Hilsen fra Jan Magne!
Jan Magne Førde er soloartist,
komponist og medlem av gruppen
The Brazz Brothers.
Jan Magne har reist rundt som en
inspirasjonskilde for små og store
korps i en årrekke og er Born to
Play ambassadør for Norges musikkkorps forbund (NMF).
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Sjetne skolekorps har fått seg
drilltropp!

Jeg har spilt i korps så lenge jeg kan
huske. Hele min familie var involvert i
korpsdriften. Til og med katten vår pleide
å følge oss til korpsøvelsene i Langevåg
skulekorps.
Jeg har hatt stor glede og nytte av å spille
i korps. Derfor føles det viktig og riktig
å gi kunnskap og inspirasjon til unge
musikere. Jeg er spesielt opptatt av at
motivasjonen for å skulle spille i korps
kommer fra selve musikken. Den utrolige
vektløse tilstanden som kan oppstå i god
musikk og i godt samspill, har alltid vært
min inspirasjon for å øve. Jeg kommer
ikke utenom at jeg har jobbet hardt for å
kunne leve som musiker i over 30 år.

Kos dere på festivalen
og pass på proppen i
luftmadrassen!

Hardt arbeid i kombinasjon med herlig
galskap og moro med venner, har vært
mitt musikerliv. Alle i korps lærer noe veldig viktig om samspill, samvær og om å
være kreative. Samfunnet trenger akkurat
slike som dere!

Den 1. mai 2012 var første gang
Sjetne skolekorps marsjerte med
egen drilltropp. I lånte uniformsjakker ledet de den gang stolte
an i toget foran våre musikanter.
Drillen ble innført som et prøveprosjekt
høsten 2011. Fra høsten 2012 var drill
godt etablert og er nå en permanent
og naturlig del av Sjetne skolekorps.
Nyinnkjøpte, stilige uniformer våren 2013

vitner om det. Hver mandag er det øving/
trening i gymsalen på Sjetne skole, det
øves i dans, duskedrill og drilling med
drillstav. Når korpset har konserter har
drillen enten egen oppvisning eller driller
til når korpset spiller. Drilltroppen består
av 8 spreke og ivrige jenter som sprer
glede og har det veldig kjekt sammen. Vi
håper at vi kan tilby drill i Sjetne skolekorps i mange år framover.
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Pirbadet på lørdag
Sted:
Pirbadet
Tid:
Lørdag 8. juni, 19:00 – 22:00
Inngang: Kun for deltagere ved festivalen mot framvisning
av billettbånd.
Tradisjonen tro har Arti’Spæll
booket hele badeanlegget
– Husk 10-krone til skapet!
Visste du at Pirbadet byr på over 2.500 m²
med vannoverflate? 300.000 keramiske
fliser? Eller at det er 3,5 millioner liter
vann til sammen i bassengene? Eller at
det er landets mest besøkte bade-anlegg
med 351.436 årlige besøkende (2007).
12 ganger i døgnet renses alt vannet

www.heimdalbolig.no

gjennom filter bestående av 130 tonn
spesialsand. I tillegg pumpes det kontinuerlig 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
behandles 370 tonn luft i timen!
Og det er godt om plassen i garderobene,
Pirbadet har over 1.600 garderobeskap.

Bolig

- Vi skaper varige verdier

SJETNEFESTIVALEN
2013
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Deltakende korps
3 Sjetne Skolekorps
Trondheim

3 Roan skolemusikkorps
Brandsfjord, Sør-Trøndelag

3 Kristiansund skolekorps
Kristiansund, Møre og Romsdal

3 Tustna skolemusikk
Tustna, Møre og Romsdal

3 Namsos barne- og ungdomskorps
Namsos, Nord-Trøndelag

3 Fagerenget skolemusikk
Lysøysund, Sør-Trøndelag

3 Frosta skolemusikk
Frosta, Nord-Trøndelag

3 Skaun skolekorps
Skaun, Sør-Trøndelag

3 Skage skolekorps
Øydegard, Møre og Romsdal

3 Haukeland Kronstad skolekorps
Bergen, Hordaland

SJETNEFESTIVALEN
2013
Koteng er et veletablert eiendomsfirma i Trondheim med 33 fast ansatte.
Vi eier og driver tilsammen ca 200.000 m2 fordelt på 50 eiendommer.
Eiendomsmassen er varierende sammensatt av kontorer, forretningslokaler,
lager og industrivirksomhet. I 2013 har vi et bygge-program på 500 mill.

3 Kolvereid skolekorps
Kolvereid, Nord-Trøndelag

3 Dalane skulekorps
Ørsta, Møre og Romsdal

3 Melhus skolekorps
Melhus, Sør-Trøndelag

3 Viggja og Børsa skolekorps
Børsa, Sør-Trøndelag

3 Frei skolekorps
Frei, Møre og Romsdal

3 Sunndal ungdomskorps
Sunndalsøra, Møre og Romsdal

3 Dovre skolekorps
Dovre, Oppland

3 Straumsnes skolekorps
Øydegard, Møre og Romsdal

3 Hemne ungdomskorps
Kyrksæterøra, Sør-Trøndelag

3 Ørmelen skole- og familiekorps
Verdal, Nord-Trøndelag

Vi har alltid
”arealer på lager”!
koteng.no – koteng@koteng.no – 73 80 22 20
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Velkommen til friluftskonserter i Sjetnemarka!
Dato:
Sted:
Tid:

Når over 600 korpsungdommer er samlet i Sjetnemarka inviteres alle
til konserter i bydelsparken vis a vis Prix. Velkommen til hyggelige
musikkopplevelser! Fri adgang!
Tidsplan for når de ulike korpsene spiller
(eksakt spilletid kan avvike noe fra planen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

190

Søndag 9. juni
Sjetne bydelspark
Kl. 10:00 - 13:35

10:00 - 10:15  Fagerenget skolemusikk
10:20 - 10:35  Tustna skolekorps
10:40 - 10:55  Roan skolemusikk
11:00 - 11:15  Melhus skolekorps
11:20 - 11:35  Haukeland Kronstad skolekorps
11:40 - 11:55  Frei skolekorps
12:00 - 12:15  Kristiansund skolekorps
12:20 - 12:35  Straumsnes skolekorps
12:40 - 12:55  Namsos barne- og ungdomskorps i samspill med Skage skolemusikk
13:00 - 13:15  Viggja & Børsa skolekorps
13:20 - 13:35  Kolvereid skolekorps

Repertoaret er variert og spennende, så her skal det være noe for enhver smak.

VI BYGGER
BOLIGER I 2013
www.tobb.no

Ukes
menyen:
Ukesmenyen:
Mandag: Lettsaltet Torsk
Tirsdag:

Husets Wienersnitzel

Onsdag:

Klubb/potetball

Velkommen!
elkommen!

Torsdag: Koteletter
Fredag:

Fredagsbiff m/peppersaus

Lørdag:

Kjøttkaker med erterstuing

Søndag:
øndag:

Egen søndagsmeny

Sandmoflata 3 – 7072 Heimdal, Telefon: 72 59 61 80/ 97 78 88 31
www.sandmoenkro.no – mail: sandmoen@de3stuer.no

Mottakelse, innkvartering
Kveldsmat - Hall of Rock (egne oppsett i puljer per korps)
Rockekonsert – Rockheim (pulje I – egen plan)
Rockekonsert – Rockheim (pulje II – egen plan)
Reiseledermøte – Hall of Rock (Hovedreiseledere & Verter)
Hard Nock Cafe er åpen
Rosignal

8. juni
Flaggheising
Frokost - Hall of Rock (egne oppsett i puljer per korps)
Avreise til Trondheim sentrum
Oppmarsj i Trondheim sentrum – første korps starter (egen plan)
Festivalåpning på torget m/fellesnummer
Workshops Rockeverksted, Scenedans og Trash-Drums
(Rostenhallen, KVT og Sjetne skole - egne oppsett i puljer)
Hard Nock Cafe er åpen
Middag - Hall of Rock (egne oppsett i puljer)
Avreise til Pirbadet
Pirbadet
Korpsene returnerer til Sjetne skole fra Pirbadet
Reiseledermøte – Hall of Rock (Hovedreiseledere & Verter)
Hard Nock Cafe er åpen
Rosignal

9. juni
Flaggheising
Frokost - Hall of Rock (egne oppsett i puljer per korps)
Friluftskonserter i Sjetne bydelspark (egen plan, side 12)
Hard Nock Cafe er åpen
Varm Lunsj/Middag - Hall of Rock (egne oppsett i puljer per korps)
Avslutningsshow på festivalområdet, Sjetne skole
Avreise

Fra 17:00
17:30 – 20:00
20:00 – 20:40
21:30 – 22:10
23:30
21:00 – 00:00
00:30

LØRDAG
08:00
07:20 – 09:20
09:30
10:34
11:40 – 12:00
13:00 – 17:00
			
13:00 – 18:30
16:00 – 18:30
Ca 18:30
19:00 –  22:00
22:00
23:00
22:30 – 00:00
00:30

SØNDAG
08:00
07:20 – 09:20
10:00 – 13:35
10:00 – 14:30
12:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00

På grunn av begrenset kapasitet er omvisninger på Rockheim og Ringve tildelt etter loddtrekning mellom de korps som har meldt interesse.
Tidspunkt for omvisning er medelt det enkelte korps separat.

									
Med forbehold om mulige endringer

7. juni

FREDAG

Festivalprogram
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Innmarsj på Torget
Rock Science

Sted: Trondheim Sentrum
Tid: Lørdag 8. juni, kl. 10:34 – 12:00

Som ansatt i SINTEF handler arbeidsdagen om å:

Rekkefølge Korps

1
2
3
4

■ gripe muligheter
■ bryte barrierer
■ utvikle nye, teknologiske løsninger
for våre kunder i inn- og utland
SINTEF har drevet med Rock Science i mer enn 50 år.
I 1964 åpnet vi vårt Rock mechanics laboratory, samme år som
Beatles’ A Hard Day’s Night lå på toppen av spillelistene.
SINTEFs forskere fikk jobben med å analysere bergartene som
New York hviler på, da undergrunnsbanen skulle utvides.
SINTEFs siste større satsing på området er innen jordvarme,
som ved å bore dypt kan utnyttes til husoppvarming på en
miljøvennlig måte.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
A:

Innmarsj-rekkefølgen til sør-vestre
kvadrant på torget:

Haukeland og Kronstad skolekorps
Hemne ungdomskorps
Frei skolekorps
Viggja og Børsa skolekorps
Skaun skolekorps
Kristiansund skolekorps
Melhus skolekorps
Dovre skolekorps
Dalane skulekorps
Roan skolemusikk
Fagerenget skolemusikk
Namsos barne- og ungdomskorps
Skage skolekorps
Straumsnes skolekorps
Tustna skolemusikk
Kolvereid skolekorps
Sunndal ungdomskorps
Frosta skolemusikk
Ørmelen skole- og familiekorps
Sjetne skolekorps

Startsted:
Marsjrute:
		
B: Startsted:
Marsjrute:
		

Rute

Start kl

Inne på torget

B
A
B

10:34:07
10:36:32
10:40:07

10:46:00
10:49:00
10:52:00

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

10:42:32
10:46:07
10:48:32
10:52:07
10:55:10
10:58:07
11:00:32
11:04:22
11:06:02
11:10:07
11:12:47
11:15:37
11:18:32
11:22:22
11:24:02
11:28:07

10:55:00
10:58:00
11:01:00
11:04:00
11:07:00
11:10:00
11:13:00
11:16:00
11:19:00
11:22:00
11:25:00
11:28:00
11:31:00
11:34:00
11:37:00
11:40:00

Vestfronten, Nidarosdomen
Kongsgårdgata – Bispegata – Munkegata –
Sør vestre kvadrant Torget
Jomfrugata mot Thomas Angells gate
Thomas Angells gate – Nordre gate – Kongens gate –
Sør vestre kvadrant Torget

FRA SCENEN SKJER FØLGENDE:
Som i Rocke-musikken, har SINTEF behov for stadig å fornye seg.
På den måten bidrar SINTEFs forskere til å innfri vår visjon:
Teknologi for et bedre samfunn

•
•
•
•
•

Speaker introduserer hvert korps når de marsjerer inn på torget
Kl. 11:40 skal alle være på plass og Festival-general ønsker alle velkommen
Sjetne skolekorps Juniorstyre står for den offisielle åpningen av festivalen
Jostein Kregnes dirigerer fellesnummer «I was made for loving you!»
Utmarsj fra torget
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Ordensregler
for festivalen
1.

2.
3.
4.

5.
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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 eller bygning
Tegning/tagging etc på dører, tavler eller
vegger er forbudt, og bygningseier vil anmelde dette
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 da dere kom
Det vil bli gått brann- og ordensvakt om natten (fra rosignal til kl 07:00). Vaktrundene
gjennomføres av Sjetne skolekorps. Alle må
rette seg etter de pålegg som vaktene eventu-

elt vil gi på sine runder
Rosignal: kl. 00:30 både fredag og lørdag
Ved avreise skal rommene være ryddet slik
de fremsto ved ankomst
8. Det er korps-ledernes ansvar å sørge for at
ordensreglene og branninstruksene (som
angitt i festivalmappen til alle deltagende
korps) gjøres kjent innen sine respektive
korps, og at disse overholdes under hele
festivalen
9. Sjetne skolekrops tar intet ansvar for skade
eller tap av korpsenes effekter
10. Skader, uhell etc må umiddelbart meldes
Sjetne skolekorps/sekretariatet
(915 72 203)
6.
7.
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Janitsjar fra Tyrkia til Trøndelag!

19

Finnes det likheter
mellom et Osmansk
hærtog fra 1700-tallet
og et 17. maitog? Ja,
begge er utenkelige
uten janitsjarmusikk!
Ringves første utstilling i nybygget handler
om janitsjar og hvordan
musikk vandrer mellom
ulike kulturer.

I dag er Norge det eneste landet i verden
som bruker ordet janitsjar for å beskrive
musikkorps, men tradisjonen med marsjerende band kan føres flere hundre år
tilbake i Europa og orienten. Selve ordet
janitsjar er avledet fra Yeni Çeri, benev-

nelsen på elitetroppene til den Osmanske
hæren. De brukte trommer, cymbaler,
horn og obo for å oppmuntre sine egne og
skremme fienden. Utstillingen vil stå frem
til slutten av året. Velkommen!
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Sekretariatet og
Festivalledelsen
Sekretariatet for festivalen finner du ved
å følge skilting til Rock Manager.
Kontoret vil ha døgnkontinuerlig bemanning fra fredag ettermiddag til søndag
ettermiddag.

Andre viktige telefonnummer:
Legevakt:
07352
Brann:		
110
Ambulanse: 113

Dette er treffstedet for arrangør og de
ulike korpsledere og korpsrepresentanter.
Stikk gjerne innom for en hyggelig prat!

Om en evakueringssituasjon skulle
oppstå, skal alle møte på kunstgressbanen like bak Sjetne bydelshus
– hvert korps er da ansvarlig for å
telle opp korpsets egne deltakere på
festivalen og rapportere til ansvarlig
for Vakt/Sikkerhet Bernt Tørstad på
telefon 98246350.

Sjetnefestivalen Arti’Spæll arrangeres
formelt av Sjetne skolekorps, men med
Festivalledelsen som egen
festivaladministrasjon.
24 t vakttelefon til Rock Manager:

91 57 22 03
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Hjemmeside for festivalen:
www.sjetneskolekorps.no/festival

Festivalledelsen og gruppeansvarlige for Sjetnefestivalen 2013 er:
Elin S. Tørstad		Festivalgeneral
Steffen Møller-Holst 		Festivalmajor
Lina Strømme		Festivalsekretær
Tore Skaret og
Ronny Lauten 		Arrangementsansvarlige
Roar Aas
Dugnadsansvarlig
Toril Kuvene Skaret Vertskapsansvarlig
Bjørn Tore Taraldsen Webansvarlig
Torunn Haugrønning Innkjøpsansvarlig
Øystein Sund-Gorseth		Kjøkkenansvarlig
Bernt Tørstad		Sikkerhetsansvarlig
Arild Haugrønning		Transportansvarlig
Gunn Hege Aas
Sekretariatsansvarlig
Jostein Kregnes		Dirigent
Tiril Guttorm		Drillinstruktør

full fart med bredbånd
fra Loqal
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3 i Sjetne skolekorps!

Sjetne skolekorps holder 2 konserter på Rockheim 7. juni

:midnattskonsert

Før festivalen har vi tatt pulsen på 3 i Sjetne skolekorps fordi vi lurte på:
- hvorfor synes du det er gøy å være med i korps?
- hva er ditt beste korpsminne?
- hva er ditt verste korpsminne?
- hva driver du ellers med på fritiden –
du som er med i korps driver vel ikke med idrett?

Oda - Trompet

Jeg synes det er gøy med korps fordi det er gøy å spille, gøy å være sammen med venner og ikke minst dra på turer. Vi gjør masse gøy og sosiale ting i korpset.
Jeg koser meg med å spille kule låter. Korps er jo ikke bare 17-mai og marsjering!
Mitt beste korpsminne er fra en tur med korpset til Frøya på seminarhelg ...
det var den første «korpsturen» jeg var med på. Stemningen og settingen med korpstur
er fantastisk!
Jeg har bare hatt det gøy i korps, så jeg har ikke «mitt verste» korpsminne. Det er bare
en myte at det at det bare er slappe nerder i korps, jeg er aktiv svømmer, trener mange
kvelder i uka og konkurrerer også, så noen slappfisk er jeg ikke.

Jeg synes det er gøy med korps fordi jeg synes korps er en givende hobby. Jeg får være
sammen med ungdommer og unger i et stort aldersspenn en gang i uken. Også får alle
være med, ingen sitter på innbytterbenken, slik man gjør i
de fleste idretter. I tillegg får man utfordret seg på mange forskjellige områder når vi
holder konserter og show, alt fra solistspilling til dans, sang og drama.
Mitt beste korpsminne må være midnattskonserten med Sjetne skolekorps i 2009.
Temaet for festivalen var Ville Westen. Jeg tror det må være den beste konserten jeg har
vært med å spille noensinne i løpet av de 11 årene jeg har vært med i korps. Mitt verste
korpsminne må være fra festivalen i Gøteborg i 2004. Jeg var 8 år og ganske fersk i
korpset. Jeg ble dårlig, spysjuk og var langt, langt unna mamma og pappa. Og så husker
jeg at jeg kastet opp i min egen seng og i sengen til venninnen min og på henne.
Joda, jeg har tid til mange ting jeg. I tillegg til korps spiller jeg håndball og trener litt
utenom.

På fritiden driver jeg på med fotball i tillegg til korps. Jeg synes det er gøy med korps
fordi det er hyggelig å møte andre folk og så er det artig å være med på konserter og
turer. Det er morsomt å marsjere, spesielt på 17. mai.
Jeg har bare morsomme minner fra å være med i korps, men det beste av alt var da
korpset dro til Bornholm sist sommer – der var det kjempefint og mye morsomt å finne
på.
Silje - Drill

Tradisjon tro holder vi velkomstkonsert for deltagerne på Arti’Spæll og konsertene er åpne for
alle interesserte. Jan Magne Førde
har for anledningen arrangert et
knippe rockelåter for Sjetne
skolekorps sin besetningen, og
Eirik Tangnes har koreografert
danseinnslagene. Korpsets
dirigent, Jostein Kregnes, og vår
drillinstruktør, Tiril Guttorm, er
kunstnerisk ansvarlige.
Med oss på scenen har vi dyktige
Band-ungdommer fra Heimdal
vgs. Sang og scenedans vil
utgjøre en viktig del av konserten,
og her bidrar alle, musikanter så
vel som drillere, til å gi gjestene
en noe uvanlig, men desto mer
spennende opplevelse.
Velkommen til årets mest rocka
korpskonsert!

:Rockheim
Konsert I kl. 20:00
Konsert II kl. 21:30
Inngang barn/voksen;

50,-/100,-

(festivaldeltakere fri inngang)
Foto: Geir Mogen Layout: Sissel Rolseth

Snorre - Tuba
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Billetter selges i Sekretariatet for
Festivalen på Sjetne Skole 7. juni kl. 16-19,
og dernest ved inngangen på Rockheim 7. juni fra kl.19.30.
NB: Det er begrenset antall billetter for salg ved begge konsertene.

24

SJETNEFESTIVALEN
2013

Velkommen til Midt-Norges kuuleste

korpsfestival!
Sjetne skolekorps arrangerer annet hvert år korpsfestivalen Arti´Spæll og årets festival er den 12. i rekken!
Denne gangen har vi valgt ROCK som tema, en sjanger
få forbinder med korps.
Og det er nettopp den ambisjonen vi har satt  oss: Å løfte oss ut av
den tradisjonelle korpstradisjonen, gjøre ting på en ny måte og slik
inspirere deltagerne til å videreutvikle egne korps når de kommer
hjem.
Konseptet har blitt svært godt mottatt og festivalen ble fulltegnet
lenge før påmeldingsfristen gikk ut. 540 barn og ungdommer kommer til Sjetnemarka for å delta på ArtiSpæll i år.
Arti´Spæll 2013 tilbyr kreative Workshops under ledelse av
profesjonelle instruktører/musikere. Deltagerne har kunnet velge
mellom: Rockeverksted, Scenedans og Trash Drums. Trash Drums
er en rytmegruppe som spiller på bilvrak, frysebokser, tønner o.l
sammen med et band. Deltagerne skal gjøre noe annet enn det de
vanligvis gjør på øving! Noter og dirigenter får en pause, instruksjon vil bli gehørbasert. Instruktørene vil ha stort fokus på spilleglede, formidling og sceneopptreden. Sammen skal de skape
musikk og dans meg god rytme og trøkk.
På søndag 9. juni vil deltagerne vise frem hva de har arbeidet med
i workshop. Vi vil bygge opp en tøff scene i skolegården på Sjetne
skole. Da håper vi at mange fra Sjetnemarka og Kroppanmarka tar
turen innom for å se og høre.
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Rockheim

Foto: Harald Øren
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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

Rockheim er det nasjonale museet
for populærmusikk. Etter at museet åpnet i 2010 har publikum
strømmet til for å bli kjent med
den norske populærmusikkhistorien. I tillegg til den faste
utstillingen og flere skiftende utstillinger, tilbyr Rockheim skoleprosjekter, konserter og foredrag
for et variert publikum.
Rockheim Scene er spesialbygd for
forsterket musikk. Akustikken i rommet
har vakt stor begeistring blant publikum, lydfolk og musikere. Scenen blir
brukt til egne konserter, filmvisning og

foredrag, men leies også ut til eksterne
konsertarrangører og konferanser.
Under Sjetnefestivalen Arti’Spæll 2013
har vi gleden av å huse Sjetne skolekorps sine to velkomstkonserter på
Rockheim Scene.
Velkommen til Rockheim!
Hilsen
Eva Moxness
Planleggingskonsulent
Rockheim
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Offentlige bidragsytere til
Arti´Spæll 2013
Workshop med ROCK som tema
Norsk Kulturråd og Sør-Trøndelag
Fylkeskommune ved Ungdomsfondet har
gitt økonomisk støtte til Workshop med
ROCK som tema. Vi er svært glad for
all støtte vi har fått, det hadde ikke vært
mulig for Arti´Spæll å gjennomføre Workshop med profesjonelle instruktører uten
tilskudd fra både offentlige og private
bidragsytere.

Drømmekonserten
Drømmekonserten på Rockheim er
et samarbeidsprosjekt mellom Sjetne
skolekorps, Jan Magne Førde og fire unge
bandmusikere fra musikklinja på Heimdal
videregående skole.
Trondheim kommune og Norges Musikkorps Forbund, NMF, sammen med Norsk
Tipping har også gitt støtte til konserten
på Rockheim. Det blir en stor opplevelse
for Sjetne skolekorps å få lov å spille
på Rockheim og vi håper konserten kan
inspirere andre korps.
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Hva skjer hvor på festivalen?
Hall of Rock = Matsalen
Hard Nock Café = Rockekafé i teltet
Rock Manager = Sekretariatet

Avslutningsshow på søndag
Sted:
Tid:

Utescenen i festivalområdet
14:30 – 15:00

Under avslutningsshowet samles vi får å vise hverandre og beboerne
i nærområdet hva vi alle har lært på de ulike workshops gjennom
helgen.

en spennende helg!
Dette blir en fin avrunding på

Lær barna at penger
ikke vokser på trær
Penger kan være abstrakt for barn. Når
pengene ”befinner seg” inne på et kort kan
det virke enda rarere. Likevel mener vi det
er viktig at barn forstår vår moderne hverdag. Det er slik de vil lære.
I tillegg er det andre praktiske fordeler
med et eget bankkort for barn. Barnet kan
betale akkurat når behovet oppstår. Mistes
kortet blir ikke pengene borte. Foreldre kan
følge med på barnets konto i nettbank og
mobilbank. I tillegg til at kortet er
gebyrfritt og har en
øvre beløpsgrense.
Les mer på smn.no
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Kart
E6 til Sentrum
Buss-stopp
Buss 46 fra Sentrum

Buss-stopp
Buss 46 til Sentrum

Buss-stopp
Buss 3 fra Sentrum

Buss-stopp
Buss 3 til Sentrum

Sjetne Skole
Parallellen 14

Gangvei
Quality
Hotel Tiller
Ivar Lykkes
vei 1

KVT, Ø.Rosten 35
Rostenhallen
Østre Rosten 39

Sjetne skolekorps har benyttet Trønderbilene ved flere korpsturer og Asbjørn er vår faste sjåfør!
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