
 

INFOMAIL 2 - Jan-Am 2017 
 
Her følger viktig informasjon om Jan-Am som vi ber dere dele med deres musikanter.  
 
Korpsene skal framføre sine program i Clarion Hotell Air, Sola.  
Alle som har booket rom skal bo på samme sted.  
 

Utpakking og oppvarming 

-Korpsene møter 20 min før de skal til oppvarming.  
-Korpsets leder henter konvolutt med deltakerbånd og program i  
informasjonsdesken til NMF.  
-Musikantene pakker ut instrument i rommet som heter Airbus.  
-Oppvarmingen er i Kawasaki  
-Korpsene blir vist til oppvarmingsrom og fulgt fra oppvarming til scenen.  

 

Registrering Oppvarming På scenen Korps 

1. divisjon 

09:40 10:00 10:30 Meland Musikklag 

10:20 10:40 11:10 Sverre Sigurdson Musikkorps 

10:55 11:15 11:45 Stavanger Janitsjar 

11:35 11:55 12:25 Stord Musikklag 

12:10 12:30 13:00 Haugesund Janitsjarorkester 

LUNSJ 13:30-15:00 

13:40 14:00 14:30 Jernbanens Musikkorps Stavanger 

2. divisjon 

14:20 14:40 15:10 Stavanger og Sandnes Ungdomskorps 

14:55 15:15 15:45 Etne Musikklag 

15:35 15:55 16:25 Fortunens Musikkorps Bergen 

Elitedivisjon 

16:10 16:30 17:00 Stavanger Musikkorps av 1919 

    

  19.30 Festkonsert og premieutdeling 

  20.30 Festmiddag 

 
 
Vi oppfordrer alle musikanter til å høre på de andre korpsenes framførelser.  
Deltakerbåndet må være på for å få gratis adgang. 
 
 

Slagverkoversikt 

4 pauker, Adams, modell Professional Gen II, str 23", 26", 29", 32"  
Konsertstortromme, Adams, 32"  
Xylofon, Majestic, X6540P (kelonstaver), 4 oktaver  
A2 m/Stativ, Meinl 
Cymbal Paiste 2002, 18”  
Klokkespill, Musser M656, 2,5 oktav  
Vibrafon, Yamaha, YV2700G, 3 oktav  
Trommesett Tama, Starclassic Komplett  
Gong Adams, Chau Gong, WH85  
Stikkebrett  



 

Rørklokker Deagan, C-F  
Skarptromme på høgt stativ Pearl, Philharmonic 
Bongos, Latin percussion 
Congas, Meinl 
Marimba, MarimbaOne tilgjengelig kun om behov blir meldt innen 10. november 
 

Partiturer for videoproduksjon 

Bedømmingen i Jan-Am er som alltid uten partiturer. I år blir imidlertid filmingen av 
korpsene løftet noen hakk, studenter fra medielinja ved UiS vil foreta en 
flerkameraproduksjon av alle korps. For styring av kamerautsnitt etc.  er det en fordel at 
produsenten har partiturer å følge, gjerne markert med viktige/tydelige innsatser fra 
solister eller grupper. 

 
Dommere 

Konkurransen bedømmes av René Wiik og Sverre Olsrud (musikk), og av 
Øygunn Ebenhard (underholdning). 
 

Musikanter under 18 år 

Har ikke korpset ditt meldt inn antall deltakere under 18 år, ber vi dere gjøre det så snart 
som mulig. Tilbakemelding kreves for at hotellet enklere skal skille når det gjelder 
alkoholservering. Deltakerbånd for de under 18 år vil være rødt, og grønt for de over 18.  
Nb! Deltakerbåndet må være på helt til søndag morgen. 
 

Endring av bestillinger 

Endringer i bestillinger av rom og måltider vil ikke bli refundert etter bestillinger gjort 
10.11. Ekstra bestillinger meldes fortløpende. 
Siste bestillinger av lunsj og middag gjøres før kl. 12.00 konkurransedag, men vi gjør 
oppmerksom på at det er kun et lite antall middager det er mulig å bestille samme dag, og 
disse får ikke nødvendigvis plass sammen med sine medmusikanter. 
 

Måltider 

For deltakere som ankommer fredag kveld, anbefaler hotellet at dere bestiller bord på 
hotellets restaurant i forkant. Restauranten er åpen kl. 17.00-22.00. Les mer om 
restauranten og bordreservasjon her: http://www.kitchenandtable.no/sola 
 
Til lørdagens lunsj er det en buffét.  
Alle retter skal være godt merket fra hotellet sin side med tanke på allergier. 
 
Følgende buffét vil bli servert under middagen lørdag kveld: 
Pinnekjøtt og ribbe med tilbehør 
3 ulike desserter 
Gi beskjed om allergier om det ikke allerede er gjort! 
 
 

Kjøp av bonger 

For å gjøre alkoholserveringen under festen så enkel så mulig, anbefales festdeltakerne til 
å kjøpe bonger i løpet av konkurransedagen. Bongene selges i hotellets resepsjon, og kan 
benyttes i baren inne i salen/festlokalet. 
 

 
 

http://www.kitchenandtable.no/sola


 

Fest 

Grongband spiller etter middagen. 
Bandet spiller til ca. kl. 01.00. Alkoholserveringen stenger kl. 01.30. Festen avsluttes ca. 
kl. 02.00. 
 

Frister 
- 10. november: Melding om evt. spesielle ønsker angående lyd/lys 
- 10. november: Innlevering av videopresentasjon 
- 10. november: Innlevering av partiturer for videoproduksjon 
- 10. november: Innmelding av evt. behov for Marimba 
 
Les gjerne Info 1 for å friske opp regi for gjennomføring av konkurransen. 
 

Spørsmål? 

Ta kontakt med administrasjonen i NMF Rogaland.  
Tlf: 982 41 161 eller epost rogaland@musikkorps.no 

https://12rtnf1rcvbw40olyu2hwnu9-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/10/Infomail-1-Jan-Am-2017.pdf
mailto:rogaland@musikkorps.no

