
 
 
 
Vardal Veterankorps inviterer til en opplevelsesrik helg på Gjøvik sommeren 2016. 
Vi gleder oss til å treffe dere! 
 

Foreløpig program for festivalen 
 

Fredag 

 2000 – 2400 Velkomstparty under Seilet på Gjøvik Gård 

 2000 – 2130 Spekematbuffet 

 2130 – 2300 Underholdning med band – Irsk aften 

 Salg av forfriskninger hele ettermiddagen/kvelden. 
 

Lørdag 

 1200 – 1245 Parade fra Fjellhallen gjennom Storgata til Gjøvik Gård for de som ønsker det 

 1300 – 1315 Offisiell åpning med fellesnummer på Gjøvik Gård 

 1400 – 1500 Noen korps deltar i Toner fra Tunet på Gjøvik Gård 

 1400 – 1600 Bydelskonserter i Gjøvik sentrum (Panparken, Postplassen, Skateparken) 

 1100 – 0200 Salg av forfriskninger*) fra baren i teltet på Gjøvik Gård 

 1800 – 2000 Konsert under Seilet på Gjøvik Gård 

 2000 – 0200 Bankett med dans til levende musikk og festival-middag under Seilet på Gjøvik Gård 
 

  
 

*) Fra baren selges det mineralvann, øl, vin og cider. På formiddagen selges pølser og hamburgere. 

VELKOMMEN TIL 
VETERANKORPSFESTIVAL PÅ GJØVIK 

10-12. JUNI 2016 
 

Søndag 

 Utsjekking og avreise 

 

Påmeldingsfrist 
1. november 2015 
Påmeldingsavgift kr 600,- pr. korps må innbetales til kto. 
2050.25.23725 for at påmelding skal være gyldig. 

 

Pris/deltakeravgift 
kr 900 pr. pers. for deltakelse fredag og lørdag 
kr 750 pr. pers. for deltakelse kun lørdag 
  
 

Innbetaling av deltakeravgift gjøres til konto 2050.25.23725 
Innen 1. mars 2016 

 

Fellesnummer 
Det vil bli gitt informasjon om dette i eget 
informasjonsskriv om dette i god tid før festivalen. 
 

Tilbud om overnatting 

 Se baksiden av arket 

 



Overnatting; Festivaltilbud på Choice og Hovdetun Vandrerhjem 
Overnatting er ikke inkludert i festivalprisen. Hvert korps ordner sin overnatting. 
 
Det er mulig å få en bra pris på overnattingsstedene i byen.  
Bestilling til hoteller må foretas pr. e-post eller telefon i henhold til avtaler vi har gjort med byens to 
Choicehoteller; Quality Hotel Strand og Comfort Hotel Grand.  
 
Avtalene med overnattingsstedene er gyldig for bestilling fram til 1. november 2015. 
Booking foretas til: Ann.Kristin.Sandberg@choice.no, telefon: 61 13 08 49 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
   HOVDETUN VANDRERHJEM, benytt bookingkode: VETERAN 
   (Pris pr natt inkludert frokost og mva.) 

 Enkeltrom  kr.:  665.-  (535.- med felles bad) 
 Tosengsrom  kr.:  810.- (650.- med felles bad) 
 Tresengsrom  kr.:1055.- (890.- med felles bad) 
 Firesengsrom  kr.:1300.- (1200.-med felles bad) 
 Leilighet 6 pers   kr.:1620.-  
 Leilighet 10 pers kr.:3200.- 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Velkommen til Musikkbyen Gjøvik ved Mjøsa! 

www.vardalveterankorps.no fane «Festival» 
Følg på FB: Vardal Veterankorps, event: Festival 

                                e-post: VeteranfestivalGjovik@hotmail.com 
 

Kontaktpersoner for festivalen er; 
 

 Per Olav Olsen  91 72 95 78 

 Anita Pedersen  99 51 19 76 
Elisabeth Harrang 91 17 33 84 

 Ingrid Juul  99 53 71 86 

  
 

NYTT 2016: Oppvarmet telt og 

skjenkebevilling hele festivalen. 

mailto:Ann.Kristin.Sandberg@choice.no
http://www.vardalveterankorps.no/

