Hei!
Velkommen til Startklar! Aspirant.
Tidsplan:
Tirsdag 11.august:
Tid: Klokken 13:00 – 17:30. Registrering klokken 13:00
Sted: Knarvik Arena
COVID-19
Alle må ved ankomst bruke antibac. Møt opp i god tid!
Det er viktig at alle holder noe avstand til hverandre da vi kommer fra flere
kommuner og ulike miljø.
Dersom du ikke er 100% frisk må vi be deg om å være hjemme og husk å gi beskjed
til kontaktpersonen på stedet.
Det er ikke lov å prøve andre sine instrument, drikke av hverandres flasker etc.
Husk å sette navn på eiendelene dine.

Måltider
Det blir ikke servert måltider på samspillet grunnet Covid-19 og smittevernregler.
Alle må derfor ha med sin egen mat og drikke. Husk å ta med nok!

Allergier / sykdommer:
Har du en sykdom, allergi eller spesielle behov, er det viktig at du gir oss beskjed
på forhånd. Bruker du medisiner, ber vi om at vedlagte medisinskjema fylles ut og
leveres til administrativ leder ved innsjekk.

Fotografering/filming
Samtykkeskjema (vedlagt mailen) skal fylles ut og leveres leirledelsen ved ankomst
(gjelder alle).

Kontakttelefon
NMF Hordaland-Janne-Christin H.Rabben: 922 63 077

Betaling
Faktura på deltakeravgiften er sendt på mail,
Deltakeravgiften må være betalt før kursstart. Vi gjør oppmerksom på at
påmeldingen er bindende. Dersom det er spørsmål om betaling ta kontakt med:
beateh@musikkorps.no
Dette må du huske å ta med
✓ Instrument (Husk å se over instrumentet før du reiser - sjekk at alt er ok!)
✓ Slagverkere tar med egne stikker og køller
✓ Instrumenttilbehør:
Munnstykke
Fliser
Ventilolje
Pusseklut
Muter
Korkfett
Spyttekluter
✓ Notestativ
✓ Blyant og viskelær
✓ Matpakke – se punktet vedr. måltider

✓ Navn på tingene dine
Vi vil oppfordre alle foresatte til å ta en prat med sine barn om mobilbruk
og nettvett, og minner spesielt om at det ikke er lov til å ta bilde av andre
uten samtykke.
Musikalsk stab
Musikalsk leder:

Irene Renate Graven

Messing:

Roar Minde Fagerli

Vel møtt til en fin dag med samspill!
Hilsen oss som jobber i NMF Hordaland

