
 

  

 

 

Megafestival på Hosle  
 

Tre 50-årsjubilanter slår sine feiringer sammen med å lage festival! Hosle skole, skolekorps og 

skolekor startet alle sitt virke skoleåret 1966/1967. For å markere det runde tallet skikkelig, inviterer 

de nå lokalsamfunn til en storslått feiring, som avsluttes med en konsert med de og blant annet 

Katastrofe, RAVI, Dina og Nicoline.  

 

Kjente navn og lokale barn 

Lørdag 10. juni forvandles området rundt Hosle skole til en fullverdig festivalarena. Da bygges hele området 

rundt skolen om med en rekke forskjellige aktiviteter for store og små, spennende matkonsepter og 

opptredener fra lokale krefter. Festivaldagen avsluttes med en storslått konsert. Bekreftet så langt er 

Katastrofe, Ravi, Nicoline (som selv har gått på Hosle), og Dina, kjent fra MGP Jr. I tillegg lover arrangørene 

at Hoslefestivalen vil slippe flere kjente navn utover våren.  

 

Fra idé til virkelighet 

Drømmen om å arrangere noe som både inkluderte de jubilerende barn og ungdommene, og samtidig var så 

stort at det ville være spennende for naboer og lokalsamfunn, ble født i fjor vår. Ildsjeler i korps, kor og 

skolens FAU har i løpet av de siste månedene arbeidet godt med å konkretisere planene. Nå er ikke dette 

lenger bare en drøm, men en realitet. Margrethe Røed, for mange et kjent fjes fra NRK Super, er med og 

arrangerer festivalen, både som kunstnerisk ansvarlig  og konferansier. Margrethe har også vært elev ved 

Hosle og spilt i korpset, så det var helt naturlig for henne å bidra 

 

Arrangørene har ambisjoner om at festivalen skal bli så bra at den frister alle som bor i områdene rundt, og 

at dette blir et av de aller største arrangementene på Hosle noensinne.  

Hoslefestivalen skal være for hele familien, men også mye for ungdommen og barna. Arrangøren forventer 

over 5000 publikummere.  

  

Billettsalget i gang 

120,- koster festivalbilletten. Billetten inkluderer både inngang til festivalen og til selve konserten. De er til 

salgs på Ticketmaster. Barna på Hosle skole har sine skoleavslutninger denne dagen, så arrangøren gir 

derfor gratis inngang til de. Det samme gjøres også til barna på Bekkestua skole, pga av at korpset nå heter 

Hosle- og Bekkestua skolekorps (nytt navn fra 2017). Alle barn under skolepliktig alder har gratis inngang.  

 

Profesjonell og trygg gjennomføring 

Hoslefestivalen arrangeres av en gruppe frivillige foreldre som samlet har nødvendig erfaring og kompetanse 

til å sette opp et slikt stort arrangement. I tillegg leier de inn profesjonelle aktører rundt alt som har med 

sceneteknikk, førstehjelp og sikkerhet, slik at alle som kommer på Hoslefestivalen skal føle seg trygge og vel 

ivaretatt.  

 

Om Hoslefestivalen  

Hoslefestivalen arrangeres 10. juni 2017 og markerer 50-årsjubileet til Hosle skole, Hosle skolekor og Hosle skolekorps. 

Hele området rundt Hosle skole gjøres om til en festivalarena og dagen avsluttes med en storslått konsert. Skolens 

elever, korps og kor vil dele scene med en rekke kjente artister. Konferansier og kunstnerisk ansvarlig er Margrethe 

Røed, kjent fra NRK. Festivalen arrangeres av en arbeidsgruppe med representanter fra skolen, korpset, koret og FAU., 

med korpset som ansvarlig for festivalen. Oppdatert informasjon ligger på hoslefestivalen.no, og på 

facebook.com/hoslefestivalen   

http://www.ticketmaster.no/event/524683
http://hoslefestivalen.no/
https://www.facebook.com/hoslefestivalen/

