Til påmeldte korps i

årets korpsmesterskap
Velkommen til distriktmesterskapet for skolekorps 2020 i
Blå Grotte og Quality Hotell Fredrikstad, 14. mars!
Vedlagt finner dere praktisk informasjon som med fordel kan sendes ut til
alle korpsmedlemmer og deres foresatte.
Teknisk arrangør Borge Musikkorps og NMF Øst ser frem til å ta dere imot.
Under mesterskapet vil du kunne finne informasjon og resultater fra
mesterskapet via følgende kanaler:
program.no-appen:
DM Fredrikstad 2020
Facebook:
facebook.com/NMFOst
Nettsider
musikkorps.no/distriktmesterskap
(Oppdateres med resultater i løpet av dagen)

Billettpriser - publikum
Voksne: 115,Barn t.o.m. 16 år: gratis

Billettene gjelder for hele dagen både i Blå Grotte og Quality hotell.
Billetter kan kjøpes på nett i forkant (kommer):
http://www.fredrikstadkino.no/kulturprogram/
På selve dagen kan billetter kjøpes i kinoen, døra rett ved siden av
inngangen til Blå Grotte. Hvert korps får billettbånd til sine musikanter og
dirigenter ved registrering. I tillegg får hvert startende korps tre bånd til
følgepersonell.
Dørene vil, grunnet brannforskrifter, bli stengt dersom salene blir fullsatt.
Mesterskapet vil ikke kompensere allerede anskaffede billetter dersom dette
skjer.

KONTROLL

Vi viser til konkurransereglement som dere
finner på våre nettsider,
og som skal være lest før
påmelding. NMF Øst har
rett til å utøve kontroll
med hensyn til alle deler
av reglementet.

KONTAKT

På konkurransedagen er
teknisk arrangør deres
kontakt. Borge Musikkorps
kan treffes ved
registrering eller på
telefon: 977 23 555

Vi gjør oppmerksom på at dørene er lukket mens korpsene spiller og at det
ikke er mulig å komme inn i salen etter at konserten har startet. Vi ber dere
videreformidle til alle foresatte at man må være ute i god tid!
På premieutdelingene er plassene forbeholdt musikanter og korpsledere, og
andre får plass så langt det rekker utover dette. Dette på grunn av kapasitet,
og brannforskrifter.

musikkorps.no
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Hovedlinjer
Aspirant- og juniorklassen spiller på Quality Hotell Fredrikstad.
Generasjonskorps, 2., 3. og 4. divisjon spiller i Blå Grotte.
Aspirant/juniorklasse:
4. divisjon skolekorps:
3. divisjon skolekorps janitsjar:
Generasjonskorps:
2. divisjon skolekorps janitsjar:

spillestart kl. 09.45
spillestart kl. 10.00
spillestart kl. 12.55
spillestart kl. 14.55
spillestart kl. 15.45

Fremmøte og oppvarming
Ved ankomst bes korpsene om å møte opp samlet, 60 minutter før oppsatt
spilletid. Korpsleder i korpset henvender seg til
sekretariatet/informasjonen og henter ut billetter og medaljer ved
ankomst.
Junior/Aspirantkorps henvender seg til sekretariatet på Quality Hotell.
Resten henvender seg til sekretariatet i Blå Grotte (i foajeen i 2. etasje)

Garderobe

Alle korpsene vil få tilgang på en garderobe. Denne kan kun disponeres i
den tida korpset har sin spilletid (dvs. fra oppvarming til avsluttet
spilletid). Korpsfølgeren vil anvise korpsene til riktig garderobe. Grunnet
tett program må korpsene tømme garderoben sin rett etter at de har spilt.
Klær og kofferter må ikke blandes med neste korps.

Angående medaljer

På grunn av corona-viruset har leverandør av mesterskaps-medaljene
utfordringer med å få disse levert i tide til arrangementet. De beklager
dette, og informasjon rundt eventuelle forsinkelser vil videresendes korpset
så snart dette foreligger.

Premieutdeling

PREMIERING

Det er pokal til de tre beste
i hver divisjon, samt diplom
til alle deltakende korps.
Aspirant-/junior-klassen vil
ikke bli rangert, men alle vil
få diplom, pris og pokal.
PREMIERING

Det er pokal til de tre
beste i hver divisjon, samt
diplom
til alle deltakende
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Aspirant-/junior-klassen
vil ikke bli rangert, men
alle vil få diplom, pris og
pokal.
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Premieutdelingene finner sted i Blå Grotte. Merk: Omtrentlige tidspunkt.
- Junior/aspirant og 4. divisjon: cirka kl. 12.25
- Generasjonskorps, 3. og 2. divisjon: cirka kl. 17.30
Resultatene blir lagt ut i program.no-appen, samt på Facebook!

Bedømming i 2020

Det er åpen bedømming i Distriktmesterskapene. Det betyr at dommerne ser
korpset som spiller, og at konferansier presenterer korpsene fra scenen.

Scene-/spillereglement






Oppvarming er kun tillatt i oppvarmingsrommet.
Det er tillatt med stemmetone i 15 sekunder på scenen.
Alle anvisninger fra arrangør skal følges.
Eventuelle protester må leveres skriftlig til sekretariatet/informasjonen umiddelbart
etter gjeldende divisjon.
Brudd på reglementet kan medføre diskvalifikasjon.

musikkorps.no

Praktisk info









Dørene til salene vil være lukket og ingen blir sluppet inn/ut når et korps spiller.
Møt opp i god tid.
Det er ikke tillatt å medbringe mat eller drikke inn i salen.
Det er ikke tillatt å medbringe instrumenter inn i salen.
I oppvarmingsrommet er det et begrenset antall notestativer.
Det er ikke slagverksinstrumenter i oppvarmingsrommet.
Skarptromme, klubber, trommestikker, køller og små rytmeinstrumenter må hvert enkelt
deltakerkorps selv medbringe (anses som personlig utstyr).
Hvis korpset har med ekstra slagverksutstyr som er av betydelig størrelse, må dette
leveres i god tid før divisjonen starter.

Musikalske rammer

Spilletid regnes fra første til siste tone i konkurransefremførelsen, og inkluderer
pauser mellom verk eller satser. Dette har sklidd ut de siste årene, og vi ber
korpsene respektere tidene slik at vi slipper å innføre regler med trekk av poeng for
overskredet tidsramme.
Det gjøres oppmerksom på at det er beregnet kun kort tid til rigging av
slagverksutstyr, stoler og notestativ, så det er viktig at korpsene har rapportert
oppsettet slik at våre scenearbeidere har korrekt utgangspunkt.

Adresse og kart

1: Blå Grotte: Nygaardsgate 22-24
2: Quality hotell: Nygata 2-6
3: Billettsalg i kinoen: Nygaardsgate 16
4: Parkeringshus. Gratis parkering på «Apenesfjellet» etter klokken 09.00.
Det er innvendig dør mellom Blå Grotte og Quality hotell, slik at man enkelt kan være
publikum for sine medmusikanter.

Transport:

Kommer dere med buss? Ta kontakt med Blå Grotte: 971 39 496
Parkering: Det er parkeringshus i St. Croix gate (se pil 4). I tillegg kan
man parkere i gatene, mot betaling denne lørdagen.

musikkorps.no

Oppfordring

Vi opplever at mesterskapene er gode møteplasser for korpsene, at
stemningen er elektrisk, og at den gode konkurransefølelsen er tilstede. Vi
oppfordrer alle deltakere til å lage heiagjenger for sine musikanter, lytte på
konkurrerende korps og å gjøre dette til en uforglemmelig dag for alle.
Vi gleder oss til å se, høre og oppleve korpsene 14. mars!

Har dere spørsmål?

Ta kontakt med oss på e-post: fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no

Velkommen!
Med vennlig hilsen
NMF Øst og Borge Musikkorps

musikkorps.no

