
 

INFOMAIL 3 - Jan-Am 2016 
 
Her følger viktig informasjon om Jan-Am som vi ber dere dele med deres musikanter.  
 

Informasjon fra hotellet 
Informasjon om ankomst til hotellet fra flyplassen:  
Det er mulig å gå fra flyplassen og dette tar ca 15 min. Man går ut av flyplassen og mot 
veien. Når man kommer til tredje rundkjøring (hvor det er veiarbeid) går man på høyre 
side av veien til man kommer til et overgangsfelt hvor man da krysser veien og går mot 
hotellet til venstre. Man kommer da til et skilt til Solastranden/Clarion Hotel Air og går inn 
denne veien til høyre og da ser man hotellet.  
   
Hotellet er hvitt og høyt så man kan også se dette fra flyplassen.  
   
Det går shuttlebus mellom 06:00 og 08:00 hvert 20.minutt og denne koster 70,- per person. 
Hvis man ikke ønsker å benytte seg av denne, eller gå, så kan man ta taxi og her blir man 
belastet minstetakst som er mellom 100 og 150. 
 
Green stay 
NMF Rogaland har vedtatt å støtte Green stay kampanjen til hotellet.  
Hotellet kaller det Green Stay og er utviklet på grunnlag av Nordic Choice Hotels 
miljøstrategi hvor vi har som mål å bli en klimanøytral virksomhet.  
Vi tilbyr derfor hele gruppen deres Green Stay og vil da informere deres gjester ved 
innsjekk om at det ikke vil være rengjøring på rommet deres under oppholdet.  
Om noen ønsker å bytte noe på rommet så sier de bare i fra så vil vi så klart ordne det. 
 
I stedet for rengjøring blir det en donasjon av kroner 30,- per rom til UNICEF`s prosjekt 
mot menneskehandel i Kambodsja. 
 
 

Regi 
Vi minner om regi for å holde tidsskjemaet.  
Framføringene blir organisert slik: 
1: Korpset inviteres inn på scenen av konferansier. 
2: Videopresentasjon startes på korpsets oppsatte tid med korpset sittende på scenen. 
3: Korpsets 20 programminutter starter umiddelbart etter videoens slutt. 
4: Konferansier styrer tilbakemeldingene fra dommerne. 
 
Inngang til sal 
Korpsene kommer inn fra høyre (sett fra publikum) og går ut på venstre side.  
Gå gjerne i rekkefølge allerede fra oppvarmingsrommet, da gangen er litt smal. 

 
Registrering 
Ved registrering får hvert korps utdelt en konvolutt med deltakerbånd og bonger til de som 
har bestilt lunsj og middag. Deltakerbåndene er grønne for de over 18 år og røde for de 
under 18 år. Deltakerbåndene må beholdes på til etter festen er slutt.  

 
Spørsmål? 

Ta kontakt med administrasjonen i NMF Rogaland dersom spørsmål.  
Tlf: 982 41 161 eller epost rogaland@musikkorps.no 
For alle informasjon se: musikkorps.no/jan-am-2016 
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