
Hei Alle deltakende korps som har meldt på musikanter til 
Aspirantseminaret! 

For 6. år på rad arrangeres det aspirantseminar i tilknytning til 
Vårspretten.  Felleskorpset Askøy er teknisk arrangør, mens Askøy 
Brassband har det musikalske ansvaret og er instruktører. 
Aspirantsemniaret støttes av Askøy Sang- og Musikksamskipnad 
(ASM). 
166 aspiranter er påmeldt i år. Vi har fremdelse plass til flere 
aspiranter. Hvis du har en aspirant som har lyst til å være med, så ta 
kontakt oss på mail adresse: v-spretten@felleskorpset.no

Litt info om selve dagen: 

Selve Aspirantseminaret starter kl 12:00. Vi anbefaler at 
aspirantene  møter seinest 15 minutter før, kl 11:45, slik at dere har tid 
nok til å gjøre nødvendig registrering, få utelt billetbånd/deltakerbånd 
osv. Aspirantene kan møte direkte i Askøy Forum.

En korpsrepresentant  melder korpset/aspirantene sin ankomst Til 
Vårspretten representantene i Askøy Forum, og får informasjon om selve 
dagen og bilettbånd  til aspirantene.  Selve registreringen av aspirantene 
gjøres også nede i Askøy Forum. En representant fra Felleskorpset 
Askøy,  vil ta seg av registreringen. Vi foretrekker  at registreringen 
gjøres korpsvis for enklere registrering. 

Aspirantseminaret er planlagt slutt kl 16:00. Generalprøve/ øving med 
Askøy Brass band er kl 18:00  Festkonserten starter kl 19:00 i Askøy 
Forum. Askøy Forum ligger rett nedenfor Ravnanger 
Ungdomsskole/Grendahus, det er ca 1 minutt å gå.

For all info om aspirantseminaret og Vårsprettenkonkurransen, klikk in 
på www.felleskorpset.no 

Kjøreruter til både Ravnager Ungdomsskole og til Askøy Forum, finner 
dere på Felleskorpset Askøy sin hjemmeside: 

www.felleskorpset.no 

eller på linkene under: 



Kjørerute og adresse: 
ASPIRANTSEMINAR:
Finn frem til Askøy Forum ved hjelp av google maps
Adresse til Askøy Forum:  Rindadalsvegen 37B, 5310 
HAUGLANDSHELL
PARKERING Aspiranseminar:
Like utenfor Askøy Forum, og ved Ravnanger Ungdomsskole

KONKURRANSE:
Finn frem til Ravnanger Ungdomskole og Grendahus ved hjelp 
av Google maps
Adresse til Ravnanger Ungdomsskole:  Rindadalsvegen 37, 5310 
HAUGLANDSHELLA
PARKERING Konkurranse:

Like utenfor Ravnanger Ungdomsskole.  og ved Askøy Forum. Ved 
større arrangementer er det altid en fordel å regulere trafikken til og fra 
Ravnanger ungdomskole. Vi henstiller alle til å følge denne 
henvisningen. Se kart her
Her er også en oversikt over parkeringsplassene.

Da ønsker vi  alle en fin dag, håper at dere får det kjempekjekt!!!!!! 

Mvh  

For Felleskorpset Askøy 
Helge Mucha 
Leder Vårspretten 
907 60 369


