
SteinkjerSpæll 2022 – siste info 
 
 
Hei, her er de siste oppdateringer fra oss i NMF Trøndelag. 
Det står allerede mye på nettsiden, sjekk her: https://musikkorps.no/steinkjerspaell-2022/ 
 

• Ved ankomst Dampsaga henter lederen korpsets konvolutt med deltagerarmbånd og 
bestilte medaljer i billettsalget i foajeen. Deltagerarmbåndet gir gratis adgang til å høre på 
alle korpsene hele dagen. Skolekorpsene får 4 ekstra deltakerarmbånd til ledere/hjelpere 
som blir med korpset på ruten. 

• På scenen er det tilgang på 4 «mygger» og 2 håndholdte micer, disse testes og klargjøres 
idet korpset entrer scenen. Dere som skal benytte dere av micer legger dette inn i 
sceneoppsettet innen onsdag kl 12:00, bruk påmeldingslinken og klikk inn på sceneoppsettet, 
legg inn endring og trykk på lagre. 

• Dere som skal benytte prosjektør og lerret på scenen bør stille med egen PC med HDMI 
inngang, og en person til å styre denne selv. WIFI kan være ustabilt inne i salen, så alt som 
skal spilles av må ligge på PC. Ta kontakt med våre funksjonærer fra Musikklaget Liv så får 
dere hjelp og veiledning fram til miksebordet og vår tekniker. 

• Vi oppfordrer korpsene til å ankomme Dampsaga 45 minutter før sitt angitte klokkeslett 
med instrumenter, det er svært lite garderobeplass og vi har ikke mulighet for å oppbevare 
instrumenter før eller etter at korpset har spilt. Tidsplanen finner dere på nettsiden: 
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2021/12/Tidsplan-og-rekkefolge.pdf 

• Skal korpset bruke eget slagverkutstyr/forsterkere/elektriske instrumenter, må dette lastes 
inn på bakscenen i riggetiden før korpset skal gå på (det er dessverre begrenset plass der 
bak), ta kontakt med en av funksjonærene i foajeen for hjelp med innlasten. 

• Voksenkorps: det er egne armbånd til Festmiddag m/premieutdeling (ligger i korpsets 
konvolutt), dette starter lørdag kl 2000, med resultater og premieseremoni kl 
2100.  Musikklaget Liv har skjenkebevilling, og det er ikke lov å nyte medbrakt drikke. 

• Skolekorps: resultatopplesing og premieseremoni er på Dampsaga kl 1600 og tar ca 20 
minutter. 

• Billettsalg: skjer kun i foajeen i Dampsaga, det blir kun kortbetaling med betalingsterminal. 
Priser: 200/100 (barn opp til 16 år/voksen) 

• Korpsenes konsertprogrammer blir kun publisert på gratis-appen PROGRAM.NO, den finner 
dere både for android og iphone. Programmet slippes på fredag. 

• Korpsservice Skage er tilstede og har utstilling i foajeen, og kan sikkert hjelpe med småting 
hvis uhellet skulle være ute like før dere skal på scenen. 

• Musikklaget Liv har kiosksalg i foajeen med pølser, wraps, kaffe, drikke, vaffel, kaffebrød 
 
Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med en av oss i NMF Trøndelag. 
 

Sees på Dampsaga     
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