
 

 Brasskorpskonkurransen søndag 17. mars 2019  
 

Her følger viktig informasjon om korpskonkurransen RM 2019.  
Det sendes egen informasjon til solister og ensembler.  

 

Spillesteder 
Søndag 17. mars 

• 1.-3. divisjon brass: Fartein Valen, Stavanger Konserthus 

• 4. divisjon brass: Zetlitz, Stavanger Konserhus 

• Juniorkorps med brassbesetning: Lille Konsertsal, UiS 

• Samspillseminar for aspiranter fra brasskorps, Stavanger Kulturskole 

Spillerekkefølger 

• Korps med brassbesetning 

• Juniorkorps med brassbesetning 

Program 
I år blir det ikke trykket opp fysisk program, men all informasjon om arrangementet vil 
være tilgjengelig i appen program.no. 

Registrering og utpakking 
Hovedkorps – Fartein Valen og Zetlitz 
Registrering er i sekretariatet til NMF Rogaland i Stavanger Konserthus. 
Korpsene må møte til registrering senest 20 min. før de skal til oppvarming. 
Hvert korps vil her få tildelt deltakerbånd, medaljer og anheng som bestilt.  
Det følger også med inngangsbillett til leder og dirigent. 

Hovedkorps skal pakke ut på angitt sted i foajéen i Stavanger Konserthus. Her blir de 
hentet og fulgt til oppvarming.  

Alle musikanter i hovedkorpsene må si navnet sitt før de går inn i oppvarmingsrommet. 

Still opp i alfabetisk rekkefølge etter etternavn, så går dette raskere.  

Korpsene må ta med kasser og klær etter de har spilt.  
Vi har dessverre for liten plass til oppbevaring, slik at det kan ikke stå hele dagen 

 Musikantene trenger ikke ta med notestativ.  
 Det er notestativ i oppvarmingsrom og på scenen 

Inngang på scenen Fartein Valen:  
Korpsene kommer inn fra scenens venstre side, og går ut på scenen høyre side.  
Sett fra publikum kommer korpsene inn på høyre side og går ut på venstre.  

Inngang på scenen Zetlitz:  
Korpsene kommer inn fra scenens venstre side, og går ut på scenen høyre side.  
Sett fra publikum kommer korpsene inn på høyre side og går ut på venstre.  

Junior RM – Lille Konsertsal 
Deltakerbevisene og medaljene til juniorkorpsene vil bli pakket i samme konvolutt som 

https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2019/02/Spillerekkefølge-brasskorps-søndag-17.-mars-.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2019/02/Spillerekkefølge-Junior-Brass-søndag-17.-mars-LKS.pdf


 

hovedkorpset. Alle konvolutter ligger i sekretariatet i Stavanger Konserthus. 
 
For de korpsene som kun har juniorkorps som deltar, så må kontaktperson hente 
konvolutten i konserthuset. 
 
Musikantene møter senest 20 min. før oppvarming. 
Juniorkorpsene skal pakke ut på angitt sted i foajéen. Her blir de hentet og fulgt til 
oppvarming.  
 
Juniorkorpsmusikantene blir lest opp når de sitter i oppvarmingsrommet. 
 
Slagverkutstyr 
Se vedlagt liste for utstyr som står på scenen.  
Stikker, køller og utstyr som ikke står på listen, må korpset ta med selv.  
Har korpset mye utstyr med seg, tas dette inn på baksiden av konserthuset i god tid før 
korpset skal på scenen.  

Festkonsert 
Rogaland Ungdomskorps spiller festkonsert før premieseremoniene i Fartein Valen. 
Søndag 17. mars kl 18.00  
Premieseremoni for solister, hovedkorps, juniorkorps 

Korpsene (musikanter, dirigent, foreldre) blir forhåndsplassert i salen og etter antall angitt 
i skjema via program.no  

Fotografering/video 
Store deler av RM 2019 blir filmet og fotografert.  
NMF Rogaland må derfor ha en tilbakemelding dersom noen korps eller musikanter IKKE 
kan filmes/avbildes og legges ut på NMF Rogaland sin facebookgruppe og evt. brukt i 
artikler på musikkorps.no 

Kafeteria 
Det er kafeteria i kantinen utenfor Lille Konsertsal både lørdag og søndag.  
I tillegg har konserthuset sitt utsalg i barområdet 2. etasje. 

Faktura 

Faktura blir sendt deltakerkorpsene før konkurransen. Beregningsgrunnlaget er antall 

registrerte på innsendte lister. Reglementet sier følgende om avmelding og refusjon: 

 

§ 11. AVMELDING 

Avmelding kan skje inntil 4 uker før konkurransedagen. Etter dette tidspunktet vil ikke 

påmeldingsavgiften bli refundert. 

Denne fristen gjelder for alle aktiviteter under RM.  

Billettpriser 
Under RM får publikum kjøpe billettbånd. Med billettbåndet får du tilgang til alle 
konkurransearenaene og festkonserten begge dager. 
Voksne kr 130,- 
Barn/student/honnør kr 50,- 
Familiebillett kr 300,- 
*Denne billetten gjelder for 2 voksne og barn fra samme familie. 
Barn under 4 år har gratis adgang. 



 

 
Det vil være kortterminal i Stavanger Konserthus og i Lille Konsertsal. 
Det er også mulig å betale med Vipps. 

For aspirantforeldre som kun skal høre konserten fra samspillseminaret, koster billetten kr 
50,- for voksne og kr 25,- for barn. 

Reisefordeling 
NMF Rogaland refunderer en del av reiseutgiftene til korps som har betydelige reiseutgifter 
for å kunne delta i konkurransen. Refusjonen overføres automatisk til korpsene i etterkant 
av konkurransen. Det er ikke nødvendig å levere inn reiseregninger. 

Med hilsen  
Administrasjonen i NMF Rogaland 
rogaland@musikkorps.no 
tlf: 982 41 161 
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