
INFO 1 – SteinkjerSpæll 2020 

NMF Trøndelag har planlagt gjennomføring i tråd med alle veiledere for smittevern. 

1.Det vil kun være ett korps inne i huset til enhver tid, dvs. oppvarming/utpakking og scene. 

Det er ikke tilgang til garderober som tidligere år, slik at alle må komme i ferdige kostymer, 

ferdig sminket. 

2.Vi vasker/spriter både scene og utpakkingsrom mellom hvert korps. 

3.Vi har satt av 40 minutter pr korps fra inngang til utgang, oppvarming og forberedelser blir 

inne på scenen, Høvel’n brukes kun til utpakking. 

4.Korpsene skal gå inn til Høvel’n gjennom en egen dør på baksiden av Dampsaga. Det vil 

være partytelt der ute slik at musikantene står tørt til de blir sluppet inn i tilfelle dårlig vær 

den dagen. 

5.Foaje og adgang til salen for publikum vil bli adskilt fra Høvel’n og scenen, musikantene vil 

ikke kunne gå mellom foaje og bakscenen som tidligere. 

6.Vi kjører puljer på 3 korps med 35 minutters pauser mellom hver pulje, slik at vi rekker å 

tømme salen for publikum og vaske inne i salen. 

7.Billettsalg skjer i Dampsagas foaje, det vil være nummererte billetter pga smittesporing. 

Billettene gjelder kun i solgte pulje på 3 korps, og salen tømmes for vask og spriting mellom 

hver pulje. Vi har kapasitet på 150 billetter i hver pulje, slik at solgte billetter i pulje 1 gjelder 

kun for pulje 1. Det må kjøpes nye billetter til hver pulje. Billettpriser: Voksen kr 100,- Barn 

kr 50,-  og det tas kun kort eller Vipps (ikke kontanter pga korona). 

8.Konkurransen starter kl 11.00 

9.Middag/premieutdeling/party kl 20: dette vil skje ute i foajeen og inne i Høvel’n med 

nummererte småbord, som korpset vil få tildelt etter bestilt antall. Siste frist for påmelding av 

antall er fredag 23.oktober og gjøres i korpsets påmelding i program.no 

10.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. Alle publikummere 

må registrere seg med navn og telefonnummer ved billettkjøp. 

Alt dette er i tråd med Dampsagas egne retningslinjer for smittevern ved konserter og 

arrangementer nå. Scenen er godkjent innenfor nåværende smittevernveileder for 50 musikere 

på scenen. 

Så alt skulle være helt trygt, så lenge korpset selv sørger for å holde den nødvendige lille 

avstanden i eget korps gjennom hele ruten. Det vil ikke bli stående folk å vente utenfor og bak 

scene slik som før, korpset går rett fra Høvel’n og inn på scenen siden det ikke er flere korps 

der samtidig. 

 

Velkommen til et annerledes og trygt Steinkjerpæll 2020. 


