
Program for Strindheim skoles musikkorps Landsfestivalen 2014 

Tid Aktivitet Hvem? 
Torsdag 26. 
juni 

  

17.45 Oppmøte ved Eiendomsmegler1 på Torvet Påmeldte 
Åpent for alle 

18.00 – 19.00 Åpningskonsert på Torvet med bl.a. Brazz Brothers, Ila 
Brass Band, Trondheim Politis Brass Band, Nidaros Brass
Band og Frode Alnæs. 

Påmeldte 
Åpent for alle 

19.00 Ferdig for kvelden,  
henting ved Eiendomsmegler1 på Torvet 

Påmeldte 
 

Fredag 27. 
juni 

  

11.30 Oppmøte på Lilletorget/Cicignons plass ved TOBB 
Full uniform, instrument og noter 

Påmeldte  
+ andre spillbare 

11.50 – 12.15 Spilling på Lilletorget/Cicignons plass Påmeldte  
+ andre spillbare 
Åpent for alle 

12.15 – 14.20 Felles aktiviteter i byen,  
vi ser på marsjoppvisninger, drillshow, konserter 

Påmeldte 

14.20 – 15.00 Lunsj i telt, Kongens gate ved Torvet Påmeldte 
15.00 Slutt dagsprogram, henting ved Eiendomsmegler1 på 

torget 
Påmeldte 

17.45 Oppmøte ved hovedinngangen, Sverresborg 
folkemuseum 

Påmeldte 
Andre med billett 

18.00 – 22.00 2014-show, Sverresborg folkemuseum, med Truls 
Pedersen (NRK super), LidoLido, Felix Peikli og Ole 
Edvard Antonsen.  

Påmeldte 
Andre med billett 

18.30 Middag, Sverresborg folkemuseum Påmeldte 
22.00 Slutt, henting ved hovedinngangen, Sverresborg 

folkemuseum 
Påmeldte 
Andre med billett 

Lørdag 28. 
juni 

  

10.45 Oppmøte ved hovedinngangen, Frimurerlosjen Påmeldte 
11.00 – 11.45 Aspirantfabrikken Påmeldte AK 
11.00 – 12.00 Felles aktiviteter i byen 

vi ser på marsjoppvisninger, drillshow, konserter 
Påmeldte HK 

12.00 – 12.15 Konsert aspirantfabrikken, Torvet Påmeldte 
Åpent for alle 

12.15 – 14.20 Felles aktiviteter i byen 
vi ser på marsjoppvisninger, drillshow, konserter 

Påmeldte 

14.20 – 15.00 Lunsj i telt, Kongens gate ved Torvet Påmeldte 
15.00 – 18.20 Felles aktiviteter i byen, bl.a. barnekonsert på Torget 

med Hans Majestet Kongens Gardes Musikktropp  
Påmeldte 

18.20 – 19.00 Middag i telt, Kongens gate ved Torvet Påmeldte 
19.00 Slutt på fellesaktiviteter,  

henting ved Eiendomsmegler1 på Torvet 
Påmeldte 

19.00 – 22.00 Trondheimskveld på Torvet med Musikkforeningen 
Nidarholm, Felix Peikli og Julie Dahle Aagård 

Åpent for alle 



Søndag 29. 
juni 

  

12.45 Oppmøte ved hovedinngangen, Sentralbanestasjonen 
Full uniform, instrument og marsjmappe med noter 

Påmeldte + andre 
spillbare, duskere og 
flaggbærere 

13.10 – 14.00 Oppstilling for festivalparade mot Torvet, oppstilling 
som korps nummer 2, marsjering til Torvet 

Påmeldte + andre 
spillbare, duskere og 
flaggbærere 

14.00 – 15.00 Lunsj i telt, Kongens gate ved Torvet Påmeldte 
15.00 – 16.00 Paradeshow på Torvet Påmeldte 

Åpent for alle 
16.00 - 18.20 Felles aktiviteter i byen Påmeldte 
18.20 – 19.00 Middag i telt, Kongens gate ved Torvet Påmeldte 
19.00 Slutt på fellesaktiviteter, henting ved 

Eiendomsmegler1 på Torvet 
Påmeldte 

20.45 Oppmøte, Lerkendal stadion 
Nøyaktig oppmøtested/inngang kommer senere. 

Påmeldte  
Andre med billett 

21.00 – 23.00 Tattoo, Lerkendal stadion, med Ole Edvard Antonsen, 
Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps og 
drillkontingenten, Drum- and Showband Adest Musica 
(NL), Manger Musikklag, Field Band fra Sør-Afrika og 
Småbispan 

Påmeldte  
Andre med billett 

   
 

Landsfestivalen 2014 er årets «tur». Vi har derfor lagt opp til et fullt program for de som er påmeldt. I 
tillegg til spilling, marsjering, aspirantfabrikk og kveldsarrangementer, skal vi oppholde oss i byen og 
se på drill, marsjering, konserter, etc. Det blir felles lunsj og middag både fredag, lørdag og søndag. 

I tillegg til aspirantfabrikken, der våre påmeldte aspiranter skal spille med andre aspiranter, har vi 
konsert på Lilletorget på fredag. Her ønsker vi at også de musikantene som ikke er påmeldt til 
festivalen, men som har anledning, blir med og spiller. Det samme gjelder på søndag, når vi skal 
marsjere fra Sentralbanestasjonen til Torvet. Her ønsker vi også ha med de duskerne og 
flaggbærerne som har anledning. 

Vi ønsker også selvsagt at så mange foresatte, søsken, familie og venner kommer og ser oss spille og 
marsjere. Flere av arrangementene under festivalen er også åpne for andre enn de som er påmeldt. 
Her er selvsagt alle velkomne. De som ønsker det kan være sammen med de påmeldte under de 
åpne arrangementene, bare møt opp i korpsgenser/T-skjorte på de stedene og tidene der det står 
«Åpent for alle» i programmet. Dette gjelder også for de som kjøper billett til 2014-show på 
Sverresborg Folkemuseum eller til Tattoo på Lerkendal. 

 


