Her følger viktig informasjon om RM 2017.
Les nøye og gi tilbakemelding innen gitte frister.
Spillesteder
Lørdag18. mars
• 1.-3. divisjon janitsjar: Fartein Valen, Stavanger Konserthus
• Juniorkorps med janitsjarbesetning: Zetlitz, Stavanger Konserthus
• Ensembler: Zetlitz, Stavanger Konserthus
• Solister: Lille Konsertsal (UiS) og 1301 (UiS), Bjergstedparken
• Samspillseminar for aspiranter fra janitsjarkorps, Stavanger Kulturskole
Søndag 19. mars
• 1.-3. divisjon brass: Fartein Valen, Stavanger Konserthus
• 4. divisjon brass: Zetlitz, Stavanger Konserthus
• Juniorkorps med brassbesetning: Lille Konsertsal (UiS), Bjergstedparken
• Samspillseminar for aspiranter fra brasskorps, Stavanger Kulturskole
Registrering og utpakking
Hovedkorps
Registrering er i sekretariatet til NMF Rogaland i Stavanger Konserthus.
Korpsene må møte til registrering senest 20 min. før de skal til oppvarming.
Hvert korps vil her få tildelt program, billettbånd, medaljer og anheng som bestilt.
Det følger også med inngangsbillett til leder og dirigent.
Hovedkorps skal pakke ut i foajéen i Stavanger Konserthus.
Korpsene må ta med kasser og klær etter de har spilt.
Vi har dessverre for liten plass til oppbevaring, slik at det kan ikke stå hele dagen
Musikantene trenger ikke ta med notestativ.
Junior RM
Deltakerbevisene og medaljene til juniorkorpsene vil bli pakket i samme konvolutt som
hovedkorpset. Alle konvolutter ligger i sekretariatet i Stavanger Konserthus.
Dersom det er forskjellige personer som er ansvarlige for junior- og hovedkorpsene, må
disse gjøre en avtale som sikrer alle deltakerbevis.
For de korpsene som kun har juniorkorps som deltar, så må de hente konvolutten i
konserthuset senest 20 min. før oppvarming.
Musikantene trenger ikke ta med notestativ.
Junior RM – janitsjarkorps- lørdag:
Utpakking og oppvarming i Stavanger Konserthus.
Musikantene møter senest 20 min. før oppvarming.

Junior RM - brasskorps - søndag:
Utpakking og oppvarming i Lille Konsertsal, (UiS).
Musikantene møter senest 20. min før oppvarming.
Utpakking
Ved registrering i Stavanger Konserthus vil korpsene blir vist til stedet hvor de skal pakke
ut. Korpsene blir hentet der de pakker ut og fulgt til oppvarming.
Juniorkorpsene søndag pakker ut i UiS, Lille Konsertsal, Bjergstedparken.
Slagverkutstyr
Se vedlagt liste for utstyr som står på scenen.
Stikker, køller og utstyr som ikke står på listen, må korpset ta med selv.
Har korpset mye utstyr med seg, tas dette inn på baksiden av konserthuset i god tid før
korpset skal på scenen.
Solister
Registrering vil bli foretatt utenfor Lille Konsertsal lørdag 18. mars.
Solistene må registrere seg 20 min. før gruppen de deltar i starter.
Solistene pakker ut, varmer opp* og spiller i tilknytning til Lille Konsertsal og 1301.
Solistene blir fulgt fra oppvarming til Lille Konsertsal og 1301.
Merk! Slagversolister må ta med eget instrument.
Ensembler
Ensemblene registrerer seg i Stavanger Konserthus lørdag 18. mars.
Ensemblene må registrere seg 20 min. før gruppen de deltar i starter.
Ensemblene pakker ut i garderoben i Stavanger Konserthus.
De blir fulgt til oppvarming* og Zetlitz.
*Vi oppfordrer solister og ensembler til å varme opp hjemme. Tilgjengelige
oppvarmingsrom er små fellesrom hvor det ikke er mulighet for gjennomspillinger med
akkompagnatør.
Festkonsert*
Rogaland Ungdomskorps spiller festkonsert før premieseremoniene i Fartein Valen.
- Lørdag 18. mars kl 19.00
Premieseremoni for solister, ensembler, hovedkorps, juniorkorps
- Søndag 19. mars kl 17.00
Premieseremoni for hovedkorps og juniorkorps
Korpsene blir forhåndsplassert i salen og vi spør derfor etter antall
musikanter/leder/dirigent.
I år spør vi også etter antall foreldre som ønsker å gå på konserten, så skal vi se på
muligheten for at alle kan sitte samlet.
Har ikke korpset fylt ut skjema* innen 8. mars blir de ikke forhåndsplassert i salen.
Dette for å unngå tomme gode seter.

Fotografering/video*
Et av regionstyremedlemmene i regionstyret har som oppgave å fotografere/filme korps,
solister, ensembler, samspillseminar, junior RM. Han rekker ikke over alt, men store deler
av konkurransen blir dekket.
NMF Rogaland må derfor ha en tilbakemelding på om det er ok at bilder eller video av
deres musikanter blir lagt ut på NMF Rogaland sin facebookgruppe og evt. brukt i artikler
på musikkorps.no
Skjema*
I år har vi laget et eget skjema for å melde inn ang. fotografering/filming og antall til
festkonserten.
Frist for utfylling er 8. mars! Skjemaet finner du her.
Faktura
Faktura sendes til deltakende korps. Beregningsgrunnlaget er antall registrerte på
innsendte lister.
Reglementet sier følgende om avmelding og refusjon:
§ 11. AVMELDING
Avmelding kan skje inntil 4 uker før konkurransedagen. Etter dette tidspunktet vil ikke
påmeldingsavgiften bli refundert.
Denne fristen gjelder for alle aktiviteter under RM.
Billettpriser
Under RM får publikum kjøpe billettbånd. Med billettbåndet får du tilgang til alle
konkurransearenaene og festkonserten begge dager.
Voksne kr 130,Barn/student/honnør kr 50,Familiebillett kr 300,*Denne billetten gjelder for 2 voksne og barn fra samme familie.
Barn under 4 år har gratis adgang.
Det vil være kortterminal i Stavanger Konserthus og en i Lille Konsertsal.
For aspirantforeldre som kun skal høre konserten fra samspillseminaret, så koster billetten
kr 50,- for voksne og kr 25,- for barn.
Reisefordeling
NMF Rogaland refunderer en del av reiseutgiftene til korps som har betydelige reiseutgifter
for å kunne delta i konkurransen. Refusjonen overføres automatisk til korpsene i etterkant
av konkurransen. Det er ikke nødvendig å levere inn reiseregninger.

Med hilsen
Administrasjonen i NMF Rogaland
rogaland@musikkorps.no
tlf: 982 41 161

