
Liker du eller noen du kjenner kule rytmer og 

musikk fra andre deler av verden? Liker du å 

drille, spille, synge eller danse? Nå kan du være 

med å lage korpsshow sammen med andre som 
elsker musikk, sang og dans!

Barn og unge med og uten korpsbakgrunn, 

inviteres til å delta på HøstPULSE Oslo, og hele 
opplegget er gratis.

BLI MED PÅ HøstPULSE Oslo 5.-7. November 2021!



Praktisk informasjon:

Oppmøte fredag 5.11: Kl.16:30 - 20:00  Sted: Sentralen (Øvre slottsgate 3)
Oppmøte lørdag  6.11: Kl. 09:30- 16:00  Sted: Sentralen (Øvre slottsgate 3)
Oppmøte søndag 7.11: Kl.09:30 - 14:00 Sted: Ridehuset v Akershus Festning
Konsert søndag 7.11:    Kl.14:00 Sted: Ridehuset v Akershus Festning

Begrenset antall plasser: Førstemann til mølla!

Påmelding: sendt utfylt skjema til vinterpulse@musikkorps.no

eller meld på digitalt her https://musikkorps.no/hostpulse2021/

Mer informasjon kommer til deltakere når de har bekreftet plass. Har 

du spørsmål, ta kontakt på  

vinterpulse@musikkorps.no

mailto:rferiepulse@musikkorps.no
https://musikkorps.no/hostpulse2021/


VinterPULSE Oslo 2021 ble på grunn av 

koronapandemien avlyst. Det er derfor med stor 

glede at vi nå kan invitere til HøstPULSE 5.-7. 

november 2021 på Sentralen/Ridehuset i Oslo.

Gjennom helgen vil deltakerne oppleve musikk, 

drill, dans og aktiviteter. Dette blir gøy! 

Resultatet av helgen vil vises frem på konsert 

søndag 7. november. 

De som spiller/driller allerede tar med instrument 

eller drillstav. De som ikke er medlem av et korps 

får låne det de trenger av oss. 

HøstPULSE passer for barn i skolealder, fortrinnsvis 

barn i 2.-7.klasse. Det blir servert mat hver dag. 

Alle er varmt velkommen!

Tilbudet HøstPULSE arrangeres av NMF, med støtte fra Bufdir

(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), Norsk Musikkråd, 

Kavlifondet og Norec.

musikkorps.no

pulsestrongertogether.com

facebook/pulsestrongertogether



Navn: _____________________________              

Hvilken skole går du på? 

__________________________________

Instrument/drill/spiller ikke:

__________________________________

Er du elev ved en kulturskole?   

Ja Nei

Alder: ____________________________

Hvis medlem, navn på korps/drilltropp?

__________________________________

Hvor lenge har du spilt/drillet: _______

Driver du med andre organiserte 

fritidsaktiviteter?

Ja Nei

Navn foresatte: ___________________

Mail foresatte: ____________________

Kosthold/allergi:___________________

Vi godtar at NMF kan bruke bilder/film 

av deltaker i annet informasjonsarbeid:

Ja              Nei 

Hvor fikk du høre om FeriePULSE:

________________________________ 

Telefon foresatte:___________________

Vi trenger hjelp til transport (kryss av i 

ruten): 

Vi kan kontaktes ved andre anledninger?:

Ja Nei

Ikke medlem? Ønsker du hjelp til 

finne/kontakte ditt barns lokale 
skolekorps? 

Ja Nei
Andre hensyn/behov*:

_________________________________________________________________

*Har ditt barn utfordringer vi bør vite om, eller kan legge til rette for? Skriv det gjerne her 

eller ta kontakt på mail vinterpulse@musikkorps.no, så ringer vi deg.

Du registrerer nå opplysninger i forbindelse med påmelding til FeriePULSE 2021 i 

Norges Musikkorps Forbund. Jeg samtykker i at personopplysningene vil bli brukt til 

behandling av påmelding og oppfølging, samt kommunikasjon i forbindelse med 

FeriePULSE 2021. Personopplysningene til Den Registrerte lagres forsvarlig så lenge 

det er behov for å ivareta dem, vedrørende nevnte formål. Den Registrerte er 

bekjent med at denne kan leses om i persondataloven og persondataforordningen 

på datatilsynets nettside. Jeg samtykker (kryss av i boksen)

Signatur foreldre/foresatte: 

mailto:vferiepulse@musikkorps.no

