Til alle medlemskorps i NMF Rogaland!
18. Januar 2019

Invitasjon til Korpskonferansen i Rogaland
Alle styremedlemmer i drilltropper, skolekorps, voksenkorps og korpsets
dirigenter inviteres til korpskonferanse siste helgen i mars.
Korpskonferansen vil inneholde nyttige tema for korpsets drift og et eget
dirigentnettverk. I tillegg gjennomføres regiontinget (årsmøtet) i NMF Rogaland.
Sted: Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger (gratis parkering)
Dato: 29.-30. mars 2019

Foredrag og gruppediskusjoner
Vi ønsker å gi dere faglig og motiverende påfyll til korpshverdagen i form av
inspirerende foredrag og erfaringsutveksling.
Temaene er satt sammen etter innspill fra høstens distriktsmøter.
Fredag 29. mars 2019
- Lagbygging ved Erik Thorstvedt «Kan vi lære noe av menn i korte bukser?»
- Arbeid med NMFs strategiplan som gir grunnlag for aktiviteten i NMF Rogaland
Lørdag 30. mars 2019
- Opplæring i grunnleggende styrearbeid ved Martin Gustavsen, Frivillighet Norge
- Opplæring i korpsdrift.no ved Erlend Veland Thorsen
- Med fokus på inkludering og rekruttering ved Katja Furnes
- Hvordan fremme saker for politikerne?

Dirigentnettverk
Dirigentnettverk er en serie møter mellom dirigenter, der kombinasjonen faglig
påfyll og erfaringsutveksling er tenkt å utvikle dirigentene.
Under korpskonferansen blir følgende foredrag presentert:
• «Valg av repertoar» ledes av Robert Solberg Nilsen fredag kveld
• «Metodikk – nybegynner» ledes av Hilde Høyvik Dahl lørdag formiddag
Les mer om Dirigentnettverk

Påmelding og priser
Påmeldingen må være mottatt NMF Rogaland innen 20. februar 2019.
Grunnet avtale med hotellet er det viktig at fristen holdes.
Deltagere som ikke bor på hotellet:
Deltakelse foredrag fredag
Middag fredag kveld
”Dagpakke” lørdag (inkludert lunsj, kaffe/te og frukt)

kr 250,kr 415,kr 700,-

Deltagere som bor på hotellet:
Enkeltrom m/full pensjon (inkl. middag)
Dobbelrom m/full pensjon (inkl. middag)

kr 1950,kr 1700,- per person

*Regionstyret i NMF Rogaland har vedtatt å sponse de korpsene som deltar med
mer enn en person med kr 350,- per person. Avregning gjøres når faktura sendes
ut.
Priser Dirigentnettverk
Dirigentnettverk
Overnatting i enkeltrom
Overnatting i dobbeltrom

kr 550,kr 710,kr 910,- per rom

Påmelding
Innkalling og påmeldingsskjema er tilgjengelig på våre hjemmesider musikkorps.no.
Lenke til invitasjon musikkorps.no

Du kan også melde deg på ved å klikke på denne lenken:
PÅMELDING TIL KORPSKONFERANSE OG DIRIGENTNETTVERK

Regiontinget
Regiontinget vil bli avholdt lørdag 30. mars 2019.
Regiontinget er korpsenes beste mulighet til å påvirke aktiviteten i regionen.
Regionstinget behandler:
• årsmelding
• regnskap
• budsjett
• strategiplan
• valg av nytt regionstyre (alle kandidater er spurt på forhånd)
Saker som ønskes behandlet på Regionstinget må være mottatt av NMF Rogaland
innen 15. februar 2019. Alle saker som er mottatt innen fristen skal legges fram
på Regionstinget.
Dokumentene til regiontinget blir sendt korpsene i henhold til vedtektene,
senest 8. mars 2019.
Rett til å delta
På Regiontinget har hvert korps rett til å delta med en ordinær
representant/delegat med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder. I tillegg
kan medlemskorpsene sende observatører

Med vennlig hilsen

Daglig leder NMF Rogaland
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musikkorps.no
hedopp@musikkorp

