
Har du planer for vinterferien 2020?

Liker du kule rytmer og dans? Har du lyst til å

spille musikk og være med å sette sammen en

show-forestilling? Har du lyst på flere venner? 

Musikk fra hele verden kommer til oss! Barn med 

og uten korpsbakgrunn inviteres til å delta.

BLI MED PÅ VinterPULSE Oslo 2020!



Når: Vinterferien - 2020

17.-21. februar

Kl. 09 – 15.30 hver dag

Hvor: Sagene Festivitetshus, Holstsgate 3, Oslo 

Påmeldingsfrist: 1. februar 2020

Påmelding: sendt utfylt skjema til: feriepulse@musikkorps.no

eller meld på digitalt her www.musikkorps.no/vinterpulse-oslo-2020

Mer informasjon kommer til deltakere når 

de er påmeldt. Har du spørsmål, ta kontakt på  

feriepulse@musikkorps.no

mailto:rferiepulse@musikkorps.no
http://www.musikkorps.no/vinterpulse-oslo-2020


NMF har gleden av å invitere til vårt vinterferieseminar

VinterPULSE!

I vinterferien vil deltakerne jobbe sammen med sørafrikanske og 

norske musikklærere for å sette sammen en

forestilling med smak av Afrika og andre verdensdeler. 

Seminaret vil foregå på dagtid og deltakerne vil få servert to 

måltider. 

Resultatet vil bli vist fram på kafé og konsert fredag 21. 

februar fra kl. 16.

Konserten starter kl. 17, men før forestillingen inviterer vi 

deltakernes familie til å hygge seg med mat og sosialt samvær.

Vi trenger frivillige foreldre som kan hjelpe oss med praktiske

oppgaver i løpet av uken. Kryss av i påmeldingskjemaet hvis du 

kan bidra. 

musikkorps.no

pulsestrongertogether.com

facebook/pulsestrongertogether



Navn: __________________________________________________________

Alder: __________________________________________________________

Instrument/drill/spiller ikke: _______________________________________

Hvor lenge har du spilt/drillet: ______________________________________

Navn foresatte/foreldre: ___________________________________________

Telefon foreldre/foresatte: _________________________________________

Mail foreldre/foresatte: ____________________________________________

Kosthold/allergi:___________________________________________________

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 feriepulse@musikkorps.no, så ringer vi deg.

Vi trenger hjelp til transport: JA NEI

Vi (foresatte/familie) kan bidra med

å følge barna ved henting/levering: JA NEI             

Vi kan bake kake til forestilling på fredag:            JA NEI

Vi kan kontaktes ved andre anledninger: JA NEI

Vi godtar at NMF kan bruke bilder/film av deltaker     JA NEI

i annet informasjonsarbeid: 

Du registrerer nå opplysninger i forbindelse med påmelding til VinterPULSE 2020 i Norges 

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

påmelding samt kommunikasjon vedrørende deltagelse i aktiviteten. 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. 

JA 

Signatur foreldre/foresatte: _____________________________________

mailto:vferiepulse@musikkorps.no

