
Malvik Musikkorps, Norway 
 
Rotterdam, Delft and The Hague 2019 
 
 
Malvik Musikkorps is a modern concert band with about 30 amateur musicians 
from Malvik, next to Trondheim, the third largest city in Norway. The band is well 
known for its high-quality performances and entertaining repertoire. 
  
The band competes in the annual "Norwegian Wind Ensemble Championship" - a very 
popular competition attended by the +100 topmost Norwegian symphonic and concert 
bands in Norway. 
 
Domestic and international touring is important for us to be able to reach a wider 
audience. In addition to a large number of Norwegian cities and towns Malvik 
Musikkorps has visited cities such as St. Petersburg, Bournemouth, Copenhagen, Oslo, 
Prague, Tallinn, Stockholm, and Berlin. We look forward to preforming for you in 
Rotterdam, Delft and The Hague in 2019! 
 
Malvik Musikkorps plays many types of music, from demanding concert pieces to music 
based on traditional Norwegian folk music. Many of our members are also skilled 
soloists and even skilled singers! 
 
In the summer season, we usually prefer to give outdoor performances with a “light and 
swinging" repertoire. Our summer performances are often inspired by the big band 
tradition and legends such as Glenn Miller, Count Basie, and Duke Ellington, combined 
with catchy tunes from many corners of the world. 
 
Here in the Netherlands we will present a lively concert with a broad and entertaining 
repertoire, many soloists and even some choreography! 
 
You can also find us on https://www.malvikmusikkorps.no/, facebook 
https://www.facebook.com/MalvikMusikkorps/  and on Youtube by searching for “Malvik 
Musikkorps”.  
 
We look forward to playing for you! Please enjoy! 
 
Concerts 

• 28.09.2019 1600: Centraal Station, Rotterdam 
• 29.06.2019 13:00: Kerkplein, The Hague 
• 29.06.2019 14:45: Stadhuis, Delft 
• 30.06.2019 13:00: Eendrachtsplein, Rotterdam 

                           
 
 
 
 
 
  



Malvik Musikkorps, Noorwegen 
 
Rotterdam, Delft en Den Haag 2019 

 
Malvik Musikkorps is een moderne concertgroep met ongeveer 30 amateurmusici uit Malvik, een plaats 
vlakbij Trondheim, de derde stad van Noorwegen. De band staat bekend om zijn hoogwaardige 
uitvoeringen en entertainend repertoire. 
  
De band neemt jaarlijks deel in het "Norwegian Wind Ensemble Championship" - een zeer populaire 
competitie bijgewoond door de Top100 Noorse symfonische en concertbands in Noorwegen. 
 
Binnenlandse en internationale tours zijn belangrijk voor ons om een breder publiek te bereiken. Malvik 
Musikkorps heeft steden bezocht zoals St. Petersburg, Bournemouth, Kopenhagen, Oslo, Praag, Tallinn, 
Stockholm en Berlijn. We zien er naar uit om in 2019 voor je op te treden in Rotterdam, Delft en Den Haag! 
 
Malvik Musikkorps heeft een rijk repertoire, van veeleisende concertstukken tot muziek op basis van 
traditionele Noorse volksmuziek. Daarbij komt dat  veel van onze leden bekwame solisten zijn - en zelfs 
bekwame zangers! 
 
In het zomerseizoen geven we meestal de voorkeur aan optredens in de open lucht, met een "licht en 
swingend" repertoire. Onze zomeroptredens worden vaak geïnspireerd door de bigbandtraditie en legendes 
zoals Glenn Miller, Count Basie en Duke Ellington, gecombineerd met pakkende melodieën uit vele hoeken 
van de wereld. 
 
In Nederland zullen we we een levendig concert geven met een breed en onderhoudend repertoire, veel 
solisten en wat choreografie! 
 
Je kunt ons ook vinden op https://www.malvikmusikkorps.no/, facebook 
https://www.facebook.com/MalvikMusikkorps/ en op Youtube door te zoeken naar "Malvik Musikkorps". 
 
We kijken ernaar uit om voor je te spelen! Veel plezier alvast! 
 

 
Concerten 

• 28.09.2019 16.00 uur: Centraal Station, Rotterdam 
• 29.06.2019 13:00 uur: Kerkplein, Den Haag 
• 29.06.2019 14:45 uur: Stadhuis, Delft 
• 30.06.2019 13:00 uur: Eendrachtsplein, Rotterdam  

 


