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En af de mest kendte festivaler i Europa for skolekorps: 

Norsk besøg af skolekorps
 

 
 
 
Af Jens Stubkjær 

MUSIK
For 19. gang arrangeres Korpsfestival Born-
holm. Det helt specielle ved festivalen er, at 
samtlige musikanter kommer fra Norge, 
hvor det er en tradition, at hver skole eller by 
har sit eget korps. I år deltager over 750 mu-
sikanter i festivalen, der for deltagerne rum-
mer en ideel kombination af musik, koncer-
ter, marcher og naturligvis ferie. 

– Det samlede deltagerantal gennem åre-

ne har for længst passeret 15.000 svarende 
til over 60.000 overnatninger, der er tilført 
Bornholm. Festivalen er med til at skabe 
ekstra overnatninger, vækst og meromsæt-
ning til Bornholm, oplyser Jacob Lund fra 
Team Bornholm, som står bag festivalen.

Lang rejse
Korpsfestival Bornholm er en af de mest 
kendte festivaler i Europa for skolekorps. 
Det betyder, at korpsene kommer tilbage for 
at besøge Bornholm og rigtig mange kom-
mer langvejs fra for at deltage. Faktisk er der 
korps, som rejser længere i selve Norge end 
rejsen fra hovedstaden Oslo til Bornholm.  

Aldersmæssigt er deltagerne typisk fra 

8-18 år. Nogle gange suppleret af forældre for 
at få alle instrumenttyper repræsenteret i 
korpset. 

Festivalen indledes den 21. juni i Jobo-
land og fortsætter de kommende dage i Gud-
hjem og på Hammershus.  

23. juni spiller korpsene til en lang række 
af Sankt Hans arrangementerne rundt om-
kring på Bornholm – korpsene kan opleves i 
Sandvig, Tejn, Gudhjem, til Kildefesten i 
Svaneke, Bølshavn, Snogebæk, Rønne, Hasle 
og Aakirkeby. 

– Udover den faste koncertrække, så er 
der rigtig mange korps, der giver egen kon-
cert rundt på hele Bornholm, fortæller Jacob 
Lund.

 º Den skaber ekstra 
overnatninger, vækst 
og meromsætning til 
Bornholm

Jacob Lund

Mere end 750 musikanter deltager i denne sommers Korpsfestival Bornholm. Foto: Jens-Erik Larsen


