29.06.2020

INVITASJON Levelkurs, NMF Sør
Level 1 og Level 2
NMF Sør har gleden av å invitere til Levelkurs for drillere.
Levelkursene skal kvalitetssikre fremtidens EM- deltakere, og det settes krav fra
NBTA Europe om bestått kurs i utvalgte klasser på EM Twirling og Majorettes.
Ulike drill- og dansebevegelser er satt sammen i drill- og dansemoduler på nivå 1 og
2, og på kurset finslipes riktig drill- og danseteknikk.
Man må bestå Level 1 før man kan ta Level 2.
Vi erfarer at kravet for å bestå eksamen ligger på advanced nivå i
konkurransesammenheng, men alle drillere kan ha glede og utbytte av kursets
innhold uavhengig av et eventuelt uttak til internasjonale mesterskap.
Du finner informasjon om reglement og Levelkrav fra NBTA Europe på denne
nettsiden; https://musikkorps.no/leveltesting/ . Vi venter på oppdatering
angående kravene for EM 2021 – og nettsiden blir oppdatert så snart vi får ny
informasjon fra NBTA Europe.
Påmelding gjøres via skjema på nettsiden for kurset. Det er anledning til å melde
seg på begge kurs samtidig om du ønsker det, men merk at Level 1 må være
bestått før du kan ta Level 2. Fakturering skjer i forkant av hvert enkelt kurs.
Level 1
Tid: 17.-18. oktober 2020
Sted: Stavernhallen, Kakenveien 2, 3291 Stavern.
Overnatting: Se informasjon lenger ned i invitasjonen
Pris: 1200,Level 2
Tid: 28.-29. november 2020
Sted: Stavernhallen, Kakenveien 2, 3291 Stavern.
Overnatting: Se informasjon lenger ned i invitasjonen
Pris: 1200,Teknisk arrangør for begge kurs: BEA Drill Stavern
Teknisk arrangør tilbyr lunch begge dager.
Lunsj kan bestilles når det nærmer seg kurshelg og faktureres sammen med
deltakeravgiften.

Bestilling av mat (og eventuell overnatting) skjer gjennom NMF etter at kursplass er
bekreftet. Dette faktureres sammen med deltakeravgift.
Overnatting:
Det jobbes for å kunne tilby skoleovernatting, og vi håper å komme tilbake med
mer informasjon om dette i ukene etter skolestart.
Dersom skoleovernatting ikke lar seg gjennomføre finnes det flere andre
overnattingsmuligheter i Stavern:
Solplassen Camping, Rakkeveien 101, 3294 Stavern
Det er ca 10 minutters gange, og 5 minutter med bil fra hallen.
Bussrute 01 går også på strekningen – sjekk rutetabell med Vestfold
kollektivtrafikk. Lenke til nettsiden deres litt lenger ned på siden.
Hotell Wassilioff, Tollbodgaten 6, 3290 Stavern
Det er ca 10 minutters gange til hallen, og 7 minutter med bil.
Bussrute 01 går også på denne strekningen – sjekk rutetabell med Vestfold
kollektivtrafikk. Lenke til nettsiden deres litt lenger ned på siden.
Larvik ligger ca 15 minutter unna med bil.
Her er det også bussforbindelse med rute 01 (Horten-Tønsberg-Sandefjord-LarvikStavern).
I Larvik er det mulig å overnatte på Trudvang Gjestegaard, Farris bad og Quality
Hotel Grand Farris.
Med buss tar reisen fra disse henholdvis 32, 21, og 23 minutter inkludert gange til
og fra buss.
Kilde for reisetider er Googlemaps – sjekk rutetabell med Vestfold kollektivtrafikk:
https://www.vkt.no/reise/rutetabeller/

Korps/ utøver må være medlem i NMF for å kunne delta på kurset.
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål: nmf-sor@musikkorps.no.
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