
 

INFOMAIL 3 - Jan-Am 2017 
 
Her følger viktig informasjon om Jan-Am som vi ber dere dele med deres musikanter.  
 

Hotellet 

Clarion Hotel Air med adresse Utsolaarmen 16, 4050 Sola. 
 

Parkering 
Det er gode parkeringsmuligheter utenfor hotellet mot betaling. 
 

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. 
 

Lyssetting 
På grunn av flerkameraproduksjonen vil det i år ikke være så lett å etterkomme spesielle 
ønsker mtp. lyssetting. Generelt vil TV-produksjonens behov harmonere med det som er 
godt leselys for korpset på scenen. Spesielle ønsker vil bli vurdert av arrangør i samråd 
med TV-produksjonsleder. 

 
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.  
 

Publikumsbilletter 
Billetter kjøpes konkurransedagen. 
Voksen kr 100,- 
Barn/student/honnør kr 50,- 
Skolekorpsmusikanter har gratis adgang.  

 
Festkonsert 
Musikanter som ikke skal spise middag, men ønsker å delta på festkonsert og 
premieutdeling sitter på stolrekker som blir satt opp langs veggen.  
 
Det vil være bordkort med korpsnavn for de deltakerne som skal spise middag.  
 

Festmiddag 
Deltakerne som skal delta på festmiddag kan kjøpe bonger for øl og vin i hotellets 
resepsjon hele dagen. Pris kr 83,- for øl, og kr 95,- for vinglass.  
Kjøper dere bonger, vil serveringen gå raskere.  
 



 

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-2017 
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