
 

INFOMAIL 2 - Jan-Am 2018 

 
Korpsene skal framføre sine program på hotell Scandic Stavanger Forus.  
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 instrumentene i tilvist rom.    
-Korpsene blir vist til oppvarmingsrom og fulgt fra oppvarming til scenen.  

 

Registrering Oppvarming På scenen Korps 

Elitedivisjon 

09:10 09:30 10:00 Sandvikens Ungdomskorps 

09:50 10:10 10:40 Stavanger Musikkorps av 1919 

1. divisjon 

10:25 10:45 11:15 Sverre Sigurdson Musikkorps 

11:05 11:25 11:55 Egersund Musikkorps 

11:40 12:00 12:30 Jernbanens Musikkorps Stavanger 

12:20 12:40 13:10 Stavanger Janitsjar/Kvadrat Musikkorps 

LUNSJ 13:30-15:00 

13:40 14:00 14:30 Meland Musikklag 

14:20 14:40 15:10 Stord Musikklag 

14:55 15:15 15:45 Haugesund Janitsjarorkester 

2. divisjon 

15:35 15:55 16:25 Veterankorpset Eiganes og di 

16:10 16:30 17:00 Etne Musikklag 

    

  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 

Kommer i egen mail snarest, men: 
Marimba blir tilgjengelig kun om behov blir meldt innen 9. november. 
 

Dommere 

Konkurransen bedømmes av Erling Myrseth og René Wiik (musikk), og av 
Kjell Inge Torgersen (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 

Antall lunsj- og middagsbestillinger må være sendt inn innen 1. november.  
Endringer i bestillinger av rom og måltider vil ikke bli refundert etter bestillinger gjort 
09.11. 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, er hotellets restaurant åpen kl. 17.00-22.00.  
 
Til lørdagens lunsj er det en buffét.  
Alle retter skal være godt merket fra hotellet sin side med tanke på allergier. 
 
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. 

 
Frister 

- 01. november: Oversikt over konkurranseprogram (tittel, komponist, solister og dirigent) 
sendes til rogaland@musikkorps.no. Inkluder også varighet for hvert stykke. 
- 01. november: Innlevering av navneliste ang. deltakere til konkurransen og hotellrom, 
sendes til rogaland@musikkorps.no  
- 01. november: Antall lunsj og festmiddager (dersom endringer fra påmelding) sendes til 
rogaland@musikkorps.no 
- 09. november: Innsending av sceneoppsett (vedlagt). 
- 09. november: Melding om evt. spesielle ønsker angående lyd/lys 
- 09. november: Innlevering av videopresentasjon 
- 09. 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 
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