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NMF Trøndelag har planlagt gjennomføring i tråd med alle veiledere for smittevern. 
 
Gjennomføring/smittevern 
Alle korps som skal spille i store sal møter i 1.etg i Olavshallen (mot Royal Garden). 
1.div voksenkorps møter 40min før oppsatt spilletid. 
1.-3.div skolekorps og 2.-3.div voksenkorps møter 35min før oppsatt spilletid. 
 
Aspirant/juniorkorps møter i 1.etg på Royal Garden 20min før oppsatt spilletid. 
 
Vi ber om at alle møter presis (ikke for tidlig). 
Korpset blir tatt med opp i garderoben for utpakking og følges derfra videre til oppvarming. 
Det vil kun være tre korps på huset til enhver tid, dvs. garderobe/oppvarming/scene. 
Når dere er ferdig, ber vi om at korpset pakker sammen og forlater garderoben så fort som mulig. 
Vi vasker/spriter både garderober, oppvarmingsrom og scene mellom hvert korps. 
 
Publikum/billetter 
Publikumsinngang kun på høyre side (mot Krambugata), og publikum vil derfor ikke «blandes» med 
korpsene. 
På grunn av de spesielle smitteverntiltakene med smittesporing har deltakerne ikke adgang til salen, 
og må kjøpe vanlig publikumsbillett for å høre på andre korps. 
Billettsalg for store sal selges kun fra billettluka i Olavshallen eller på nett, det vil være nummererte 
plasser som alle må forholde seg til. Billetter vil bli lagt ut etter jul, mer info om tidspunkt kommer. 
NB! Billetter til aspirant/juniorklassen fås kun kjøpt på Royal Garden. 
 
I henhold til dagens regler kan vi kun ha 200 publikum per pulje i store sal, det må kjøpes nye billetter 
til hver pulje. 
Salen tømmes og vaskes/sprites mellom hver pulje. 
Billettpriser (pr pulje): Voksen kr 150,- Barn kr 90,- 
Husk å kjøpe billett(er) til riktig pulje   
 
Fredag (store sal): 
Pulje 1 (1.div voksenkorps) 
 
Lørdag (store sal): 
Pulje 1 (2.div voksenkorps) 
Pulje 2 (3.div voksenkorps) 
 
Søndag (store sal): 
Pulje 1 (3.div skolekorps før pause) 
Pulje 2 (3.div skolekorps etter pause) 
Pulje 3 (2.div skolekorps) 
Pulje 4 (1.div skolekorps) 
 
Søndag aspirant/juniorklasse (Royal Garden): 
Pulje 1 (6 korps) 
Pulje 2 (5 korps) 
Pulje 3 (5 korps) 
Pulje 4 (5 korps) 
 



 
Vi håper å kunne tilby en streaming-løsning, det vil komme mer detaljer om det senere. 
 
 
Frister 
15.desember: Siste frist for å melde inn endelig antall medaljer 
31.desember: Frist for å oppdatere medlemslistene i Korpsdrift 
31.desember: Frist for å søke om inntil 2 faste medlemmer over aldersgrensen for skolekorps 
15.januar: Innsending av sceneoppsett og deltakerliste (gjelder alle) 
Medaljer, sceneoppsett, deltakerliste legges inn via linken dere fikk i påmeldingsbekreftelsen! 


