
Hei! 
  
Takk for din påmelding til Kragerøkonferansen 2019. 
 
 

Programmet for helgen finner du her:  
Program Kragerøkonferansen 2019 
 
Deltakere på Dirigentkurs for skolekorps og Dirigentkurs for aspirant- og juniorkorps må ta med 
instrumenter. 

Materialforvalterkurset gjennomgår alle vanlige instrumenter i et korps, både treblås, messing og 
slagverk, og gir gode tips til hva du kan gjøre selv, og hva du bør overlate til fagfolk. Det vil være flere 
praktiske oppgaver underveis, og deltagerne vil få utdelt en egen kursperm. Deltakere på 
Materialforvalterkurs trenger ikke å ta med instrumenter for reparasjon. Borg musikk stiller med 
instrumenter til praktiske oppgaver. 

I forbindelse med Kragerøkonferansen har Borg musikk, i samarbeid med Yamaha Class Band, 
nyttårstilbud på instrumenter. Du finner tilbudet her. 

Vi oppfordrer alle til å ta med instrument. Lørdag kveld blir det nemlig konferansens eget korps; 
Bølgeblikkbandet, sammensatt for anledningen av konferansens deltakere. Det blir øving før middag, 
og konsert etter middag. Dette er et sosialt tiltak og er derfor også åpent for eventuelle ledsagere. 
Årets bølgeblikkband vil ledes av NMFs musikksjef Rune Hannisdal. 
  
Matallergi eller andre spesielle behov, er viktig at du melder inn snarest. Annen praktisk informasjon 
om hotellet, innsjekk og lignende kommer 2. januar. Her kan du lese mer om Kragerø Resort. 
  
Om noen ønsker å benytte hotellets spa-avdeling i løpet av oppholdet, kan det være lurt å bestille 
evt. behandling på forhånd. Ta da kontakt direkte med hotellet.  
 
Vi har noen deltakere som er påmeldt med samme epostadresse. Om du har mottatt denne infoen 
på vegne av en annen deltaker, er det fint om du videresender informasjonen til rette 
vedkommende. Har du fått informasjonen videresendt, er det fint om du sender oss riktig 
epostadresse, så kommer informasjonen direkte til deg ved neste utsending. 
 
Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt. 
 
Velkommen til Kragerø! 
 
 
 

https://12rtnf1rcvbw40olyu2hwnu9-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/10/1810-Program-2019.pdf
https://12rtnf1rcvbw40olyu2hwnu9-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/10/1810-Program-2019.pdf
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2018/12/Sør-2018-Nyttårstilbud-2019-fra-Borg.pdf
https://www.krageroresort.no/

