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INFORMASJONSBREV 1 – Jan-Am 2018 

 11. oktober 2018 

Takk for deres påmelding til Jan-Am 24. november 2018 på Hotel Scandic Stavanger Forus! 

Følgende korps deltar i årets konkurranse. Rekkefølge for divisjonene blir som vist med 

Elitedivisjon først, men rekkefølge innad i divisjonene er ikke trukket:  

 

Elitedivisjon: 

Sandvikens Ungdomskorps 

Stavanger Musikkorps av 1919 

 

1. divisjon: 

Egersund Musikkorps 

Meland Musikklag 

Sverre Sigurdson Musikkorps 

Stord Musikklag 

Stavanger Janitsjar/Kvadrat Musikkorps 

Jernbanens Musikkorps Stavanger 

Haugesund Janitsjarorkester 

2. divisjon: 
Veterankorpset Eiganes og di 
Etne Musikklag 
 

Navnelister 

1. Navneliste med musikanter som skal spille Jan-Am sendes innen 1. november. 
 
2. Navneliste med personer som skal bo på hotellet med romfordeling på enkel- dobbel og 
trippelrom. Spesifisér om rommene ønskes fredag til lørdag, eller lørdag til søndag.  
Sendes innen 1. november. 
 

Matbestilling 
Antall lunsj- og middagsbestillinger må være sendt inn innen 1. november.  
Avbestillinger som gjøres etter 9. november refunderes ikke.  
 

Regi 
For å holde tidsskjemaet er vi i år avhengige av å ha en lik og stram regi for korpsene. 

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. 

Dersom korpsene har spesielle ønsker mtp. lyd/lys, må dette meldes innen 9. november.  

Vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme behov. 
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Musikk 

Maksimal tid fra videoslutt til siste tone er 20 minutter (Inkludert applaus mellom 

stykkene). Repertoarmessig står man helt fritt, men dommerpanelet vil ønske å bli 

underholdt på musikalsk vis, så får det bli opp til hvert enkelt deltakerkorps å vurdere 

hvordan man best kan gjøre det. Vi oppfordrer deltakerne til å bruke en eller flere solister. 

Videopresentasjon 

Det er i Jan-Am tradisjon for at korps sender inn en video der de forteller om seg selv: for 

eksempel om hvordan dere har forberedt dere, kanskje om dere har planer om å sjarmere 

dere til underholdningssprisen, om dere går for selveste juryens gullmedalje, eller om dere 

rett og slett er her for å underholde og å bli underholdt. Solister bør presenteres, evt. også 

noe om repertoar, om det faller seg naturlig. 

Slipp dere løs og underhold oss! 

Maksimal lengde 3:00 minutter.  

Sendes på epost innen 9. november til rogaland@musikkorps.no eller på minnepinne/dvd 

til  

NMF Rogaland, Sandvigå 7, 4007 Stavanger 

Slagverk 

Det vil være slagverksutstyr tilgjengelig på scenen, nøyaktig oversikt kommer i en senere 

informasjonssending. 

Bedømming 

Sjekk våre nettsider dersom dere er usikre på hva som premieres og bedømmes. 

 

Øvingsrom fredag 

Om noen ønsker å booke øvingsrom på hotellet fredag, gjøres det direkte med hotellet med 

en epost til: Meeting.Stavangerforus@scandichotels.com 

 

Frister 

- 19. oktober: Dersom korpset ditt har spesielle hensyn å ta ang. spilletid må dette også 

meldes oss innen denne dato. Merk at elitedivisjon uansett spiller først på dagen. 

- 1. november: Oversikt over konkurranseprogram (tittel, komponist, solister og dirigent) 

sendes til rogaland@musikkorps.no. Inkluder også varighet for hvert stykke. 

- 1. november: Innlevering av navneliste ang. deltakere til konkurransen og hotellrom, 

sendes til rogaland@musikkorps.no 

- 1. november: Innsending av seneoppsett (vedlagt). 

- 1. november: Lunsj- og middagsbestilling, sendes til rogaland@musikkorps.no 

- 9. november: Melding om evt. spesielle ønsker angående lyd/lys 

- 9. november: Innlevering av videopresentasjon 
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