Til Skolekorps i Rogaland

Invitasjon til Rogalandsmesterskapet 2017
Rogalandsmesterskapet (RM) for skolekorps arrangeres 18.-19. mars 2017 i
Bjergsted, Stavanger. Det inviteres til konkurranse for hovedkorps, juniorkorps,
solister og ensembler. I tillegg arrangeres det samspillseminar for aspiranter.
Påmeldingen avgjør timeplanen. Grovskisse for timeplanen kommer uke 2.
Hovedkorpskonkurransen
Det konkurreres i 1.- 4. divisjon både i brass og janitsjar. Korpset melder seg selv
på i den divisjonen de mener de hører hjemme.
Bedømming
Det er åpen bedømming i alle divisjoner. Alle klasser bedømmes av to dommere.
Spillerekkefølgen trekkes og sendes korpsene i god tid.
Konkurransereglement
Korpsene har 15 min. spilletid fra første til siste tone.
Konkurransereglementet finner du her.
Retningslinjer for bedømming finner du her.
Samarbeid
Dersom to eller flere korps ønsker å samarbeide, sendes en egen søknad på dette
til rogaland@musikkorps.no innen 1. desember 2016.
Juniorkorps
Juniorkorpsene har 10 min. til rådighet på scenen. Vi forsøker å få til at
juniorkorpsene spiller samme dag som hovedkorpset, men påmeldingen avgjør om
dette er mulig.
Solister og ensembler
Åpen for alle – også for musikanter fra korps som ikke deltar i konkurransen.
Aldersinndeling
Det konkurreres i tre klasser:
– eldste klasse (født etter 1.1.1998)
– mellomste klasse (født mellom 1.1.2001 og 31.12.2003)
– yngste klasse (født mellom 1.1.2004 og 31.12.2006)
Ensemblekonkurranse
- For grupper med mellom to og ti deltagere uten dirigent
– Følger samme aldersdeling som solistklassene, eldste deltager i en gruppe avgjør
hvilken klasse gruppen stiller i dersom det er deltagere fra flere aldersklasse i
samme ensemble

NMF Rogaland
Sandvigå 7, 4007 stavanger

Tel: 98 24 11 61

musikkorps.no
rogaland@musikkorps.no

Repertoar (både solist og ensemble)
Valgfritt stykke – max spilletid 7 min.
Solister sørger selv for akkompagnement (CD, piano eller med hele korpset). Vi
oppfordrer deltagerne i eldste klasse om å benytte piano eller
korpsakkompangement.
Vi vet noen korps har utfordringer med å melde på korrekt antall solister og
ensembler.Til 15. desember ønsker vi antall musikanter som har tenkt å delta i
konkurransen. De solister og ensembler som ikke har levert skjema og noter innen
1. februar, regnes som avmeldt.
Reglement for solist- og ensembler 2017
Samspillseminar
Samspillseminaret er ment som et første møte med RM. Dette er et tilbud til de
aller yngste medlemmene i korpset; til aspiranter i korps som deltar i RM, men som
selv er for unge til å være med junior- eller hovedkorpset i selve konkurransen.
Samspillseminaret ledes av profesjonelle instruktører/musikere og
musikkstudenter. Deltagerne blir delt inn i grupper etter instrument og de spiller
sammen både i grupper og i et stort felleskorps. Samspillseminaret bruker ikke
noter, men baserer seg på å lære musikken utenat. Etter endt dag fremfører
deltagerne det de har øvd inn i et tettpakket Stavanger Konserthus hvor applausen
står i taket!
Priser
Deltagelse i RM 2017 koster:
• Grunnavgift (korpsavgift) kr. 1500,Korps som deltar med korps både i RM og Junior RM betaler kun én grunnavgift.
Grunnavgiften inkluderer deltagelse i konkurransen/deltagelse på
aspirantseminar.
Om to eller flere korps deltar samlet på RM beregnes kun èn grunnavgift.
• Deltageravgift kr. 175,- pr. deltager både for konkurransene og
samspillseminaret. Deltageravgiften dekker medalje/anheng (konkurransene) eller
t-skjorte (aspirantseminar), inngang på konkurransene og festkonserten
• Deltagere i Solist- RM betaler kr. 150,- pr. solist i tillegg
• Deltagere i Ensemble- RM betaler kr. 75,- pr. musikant i tillegg
Medaljer
I påmeldingsskjemaet blir dere spurt om å oppgi antall medaljer og anheng.
- Medaljer er for de musikantene som ikke har deltatt i RM tidligere.
- Anheng er for de musikantene som har RM-medalje. Anhenget skal festes på
medaljen.
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CD- opptak
Det vil bli mulighet for å kjøpe opptak av hovedkorpset sin framføring. Pris kr 550,Festkonsert
Rogaland Ungdomskorps spiller festkonsertene under RM 2017.
Alle korps, solister- og ensembler har gratis adgang til festkonserten.
Vi etterspør antall musikanter til festkonserten like i forkant av RM.
Påmelding
Påmeldingsfrist er 15. desember.
All påmelding skjer via påmeldingsskjemaet som du finner her.
Spørsmål?
Lurer du på noe, ta kontakt med administrasjonen i NMF Rogaland:
Tlf: 982 41 161
Epost: rogaland@musikkorps.no
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