
 

 

Til kontaktpersoner for korps som deltar i RM 2018,  

Takk for deres påmelding til RM! 
43 korps deltar i konkurransen og 25 juniorkorps i Junior RM.  
126 solister og 72 ensembler er påmeldt og 350 aspiranter ser fram til seminar under 
RM som arrangeres 3.-4. mars. 

Påmeldingen avgjør timeplanen, og som lovet i invitasjonen kommer her en grovskisse av 
timeplanen. Endelig, detaljert timeplan avhenger blant annet av deltakelse på 
solist/ensemble- RM og er klar i uke 6.  

Lørdag 3. mars 

 Hovedkorps med janitsjarbesetning spiller i Fartein Valen 
 Juniorkorps med janitsjarbesetning spiller i Zetlitz 
 Solister spiller i Lille Konsertsal og 1301 
 Aspirantseminar med deltakere fra korps med janitsjarbesetning øver i Stavanger 

Katedralskole, avd. musikk og dans i Bjergsted 

Sal Aktivitet Klokkeslett Antall 

Fartein Valen 2. div Janitsjar Ca kl 09.30 7 korps 

Fartein Valen 3. div Janitsjar Ca kl 12.30 2 korps 

Fartein Valen 4. div Janitsjar Ca kl 13.30 3 korps 

Fartein Valen Samspillkonsert Kl 15.00  

Fartein Valen 1. div Janitsjar Ca kl 15.30 6 korps 

Zetlitz Junior RM Janitsjar Ca kl 10.00-15.30 16 korps 

Lille Konsertsal Solist RM 09.00-18.00 126 solister 

1301 Solist RM 09.00-18.00  

Fartein Valen  Festkonsert Kl 19.00  

Søndag 4. mars 

 Hovedkorps med brassbesetning i 1.-3. divisjon spiller i Fartein Valen 
 Hovedkorps med brassbesetning i 4. divisjon spiller i Zetlitz 
 Juniorkorps med brassbesetning spiller i Lille Konsertsal 
 Ensembler spiller i Lille Konsertsal og 1301 
 Aspirantseminar med deltakere fra korps med brassbesetning øver i Stavanger 

Kulturskole 

Sal Aktivitet Klokkeslett Antall 

Fartein Valen 3. div brass Ca kl 09.30 4 

Fartein Valen 2. div brass Ca kl 11.00 3 

Fartein Valen 1. div brass Ca kl 12.30 4 

Zetlitz 4. div brass Ca kl 10.00-15.00 14 

Lille Konsertsal Junior RM Brass Ca kl 09.30-12.00 9 

Fartein Valen Samspillkonsert Kl 15.00  

Lille Konsertsal + 1301 Ensemble RM Ca kl 12.00 72 

Fartein Valen  Festkonsert Kl 17.00  



Innleveringer 22. januar 

 
Innen 22. januar skal følgende være levert til NMF Rogaland: 
- Partitur i 2 eksemplarer - dobbeltsidig kopiert, innbundet (både hovedkorps og 
juniorkorps) 
- 2 eksemplarer av noter til solister og ensembler 
 
Følgende oppgaver gjøres inne 22. januar via lenke i tilsendt epost fra admin@program.no 
- Sceneoppsett for både hovedkorps og juniorkorps 
- Repertoarliste for både hovedkorps og juniorkorps 
- Omtale av hovedkorps og juniorkorps 
- Frist for endring av deltakere hovedkorps 
- Frist for endring av juniorkorps 
- Frist for endringer av antall aspiranter til samspillseminar 
- Antall personer til festkonsert 

De solister og ensembler som ikke har levert noter innen 22. januar 2018, regnes som 
avmeldt. Husk å dele denne informasjonen med spillelærer og dirigent. 

Partitur og noter skal sendes til 
NMF Rogaland 
Sandvigå 7 
4007 Stavanger 

Reglement 
Vi minner om reglementet for konkurransene som kan lastes ned her: 
Reglement for korps 
Reglement for solister og ensembler 
 
Retningslinjer for juniorkorps: 
- Juniorkorpsene har 10 min. til rådighet på scenen. 
 
Spillerekkefølge 
Vi forsøker så langt som mulig å ta hensyn til de behovene som vi mottar når det gjelder 
ønsker om å spilletidspunkt.  
Vi ber om forståelse for at dette er et stort arrangement, og mange hensyn må tas. 
Vi vil i år som i fjor forsøke å avslutte søndagen så tidlig som praktisk mulig med tanke på 
de korpsene som har lang reisevei. 
Har dere spesielle behov med tanke på spilletid, meld dem innen 22. januar.  
Trekningen av spillerekkefølge vil vi tilstrebe å ha klart i uke 6. 
 
Deltakeravgift 
Faktura sendes til alle deltakerkorps og må betales før RM.  
Fakturaene baserer seg på antall deltakere fra deltakerlistene innsendt 22. januar.  
Viser ellers til reglementets § 11. Dette gjelder for både hovedkorps, juniorkorps, solister, 
ensembler og aspiranter.  
 
§ 11. AVMELDING 
Avmelding kan skje inntil 4 uker før konkurransedagen. Etter dette tidspunktet vil ikke 
påmeldingsavgiften bli refundert. 
 
 

mailto:admin@program.no
http://12rtnf1rcvbw40olyu2hwnu9.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/12/Reglement-RM-revidert-07.-desember-2016.pdf
http://12rtnf1rcvbw40olyu2hwnu9.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/10/Reglement-for-solist-og-ensembler-2016.-rev-og-oppdatert-05.10.16.pdf


Alf Johan Aareskjolds Minnefond 
Har korpset ditt musikanter mellom 14- 19 år kan de søke stipend fra Alf Johan Aareskjolds 
Minnefond. Frist er 1. februar. 
http://musikkorps.no/alf-johan-aareskjolds-minnefond/ 

 
Med hilsen  
Administrasjonen i NMF Rogaland 
Tlf: 98241161 
Epost: rogaland@musikkorps.no 

 

http://musikkorps.no/alf-johan-aareskjolds-minnefond/

