Korpstur Italia 19. – 25. juni 2017
Her er et lite sammendrag av sommerturen 2017:

Vi startet fryktelig tidlig med oppmøte på Værnes kl 0430, bare for å få beskjeden om at flyet var
forsinket. Hadde våre mistanker om at dette var for å teste stressnivået på reiselederne siden vi da
lå an til å miste flyet videre fra Danmark, men med god hjelp fra SAS ventet de på oss på Kastrup slik
at vi kom oss vel til Italia.
I Italia ble vi tatt imot av en ansatt fra Escape travel som hadde buss klar for transport til hotellet.
Vel framme på hotellet fikk vi knapt sjekket inn før dei første stupte ut i et av dei flotte bassenga på
området.

Dag 2 gikk med til soling, minigolf og bading, og en liten sesjon med øving i et kaldt og ventilert rom
på hotellet . Dagen var «fri» for alle og her fikk vi se hvor fint samholdet i korpset var med en
masse leker og konkurranser fra de eldste musikantene og jr. Styret.
Dag 3 hadde vi fått tildelt en konsert utenfor et hotell i Garda by. Litt seint, men siden temperaturen
for det meste hadde vært godt over 30 grader, gjorde det ingenting at solen nå var gått ned. De ble
godt tatt imot på hotellet og etter konserten spanderte hotellet is og brus på musikantene. Veldig
god konsert fra Nidarvoll!
Selv om ungene var slitne og klokken passerte 2200 før vi var hjemme var der ingen som klaget over
tiden.

Dag 4 var nok det store høydepunktet på turen med besøk på fornøyelsesparken Gardaland. Her
splittet vi korpset med reiselederne og angrep parken aktivt i små grupper. Vi la optimistiske planer
med å rekke over alle attraksjonene som de hadde, men med 35-40 grader i skyggen ble det
etterhvert like viktig med besøk på is og bruskiosker underveis. Det virket likevel som at alle hadde
fått maksimalt ut av dagen og vi avsluttet med middag bading på hotellet.

Dag 5 var det byen Torri som skulle besøkes og få konsert av oss. Etter å testet korpsets utholdenhet
med 1 times kjøretur uten aircondition i 35 grader, fikk vi 10 minutter på oss å pakke ut og gjøre
korpset klar for konsert. Vi fikk også beskjed om at vi måtte gjøre en relativ hurtig-konsert siden
kirken vi spilte utenfor skulle ha messe rett etter konserten.
En virkelig hvordan-ødelegge-korps-spiriten konsert. Det ble vel egentlig ingen som ønsket å gjøre
denne konserten, som vi og ønsker å glemme fortest mulig alle sammen. Men de gjennomførte!!!
Også en liten lærepenge til oss reiseledere og arrangør at vi burde hatt denne koserten når solen
ikke sto rett på! Og heller ikke midt i siestaen for den del. Der var ingen mennesker ute i byen på
denne tiden av dagen.
En rask marsj tur gjennom Torri by ble det likevel før vi pakket instrumentene i bussen og gikk på
shoppingtur i byen. Her fikk de fleste testet ut de flotte iskioskene som lå med noen få meters
mellomrom, og avsluttet byturen med en vandring på promenaden. Ikke de billigste isene, men du
verden hvor så god de var .

Om kvelden var det samling I bassenget…. igjen… før de eldste avsluttet med kortspill utenfor
leiligheten

Dag 6 var Verona dagen. Etter en god frokost fikk vi buss (m/aircondition denne gangen) og kjørte
inn til Verona sentrum.
Nok engang med temperatur nærmere 40 grader så vi holdt oss for det meste unna direkte sol.
Vi gikk samlet til arenaen i sentrum hvor vi holdt konsert sammen med to andre norske korps. Det
artige her var at vi sammen hadde røde, hvite og blå t-shirter, slik at vi fikk markedsført landet på
beste vis. Etter konserten delte vi oss igjen og inntok Verona for sightsing og lunsj. Her må jeg selv si
at jeg fikk den beste spagettien jeg noen gang har smakt. Og jeg har spist mye .
Etter lunsjen gikk vi mot balkongen til Romeo og Julie, men siden halve Europa også var på samme
tanken, ble det et relativ raskt besøk på plassen før vi vendte snuten mot bussen igjen. Nå hadde vi
vært lenge uten bading, så de fleste var klar for å avslutte turen med et kveldsbad.

Men kveldsbadet ble ikke som de yngst trodde. Her ble de døpt på ekte korpsvis, med å få en enkel
dåp før de ble sendt hodestups i bassenget med klær på.... til full jubel av de minste.
Mer stas ble jo det da de fikk kaste/dytte de voksne uti også 

Dag 7 ble hjemreisedag. En god frokost på hotellet og rett i bussen. Alle hadde vært superflinke å
pakke i forveien så det ble en enkel jobb å få kofferter, instrument og musikanter i bussen. Verdt å
merke seg at i det vi setter oss i bussen kom de værste tordenskyene på himmelen. Makan til god
timing .
Noen valgte å feriere videre, noen hoppet av i Oslo mens resten reiste hjem.

Denne turen tror og håper vi alle kommer til å huske tilbake på med glede.
Flere historier og bilder finner en på tursiden.
Ciao for denne gang 

Med hilsen turkomiteen.

