
Hei! 
  
Takk for din påmelding til Sørkonferansen 2023. Det er påmeldt ca. 110 deltakere, og vi gleder oss til 
å endelig ønske velkommen til konferanse igjen! 
  
Programmet for helgen finner du her: 
Program Sørkonferansen 2023 
  
Noen praktiske opplysninger 
 
Ved påmelding fikk du en oversikt over hva du har bestilt. Der var også lenke til redigering av 
opplysninger. Dersom du har endringer, eller ikke har lagt inn matallergier eller andre spesielle behov 
der, må dette registreres innen torsdag 8. desember. Lenken ligger også i denne eposten, dersom du 
ikke har den tilgjengelig.  
 
Faktura sendes ut neste uke, og lenken for redigering vil være aktiv ut torsdag 8. desember. Evt. 
endringer etter dette må meldes på epost til torild@musikkorps.no. 
 
Deltakere på Dirigentkurs for skolekorps og Dirigentkurs for aspirant- og juniorkorps må ta med 
instrumenter.  
  
Materialforvalterkurset gjennomgår alle vanlige instrumenter i et korps, både treblås, messing og 
slagverk, og gir gode tips til hva du kan gjøre selv, og hva du bør overlate til fagfolk. Det vil være flere 
praktiske oppgaver underveis. Deltakere på Materialforvalterkurs trenger ikke å ta med instrumenter 
for reparasjon. Musikk-Miljø og Evas musikk stiller med instrumenter til praktiske oppgaver. 
  
Vi oppfordrer alle til å ta med instrument. Lørdag kveld blir det nemlig konferansens eget korps; 
Bølgeblikkbandet, sammensatt for anledningen av konferansens deltakere. Det blir øving før middag, 
og konsert etter middag. Dette er et sosialt tiltak og er derfor også åpent for eventuelle ledsagere. 
Årets bølgeblikkband ledes av Tomas Austestad. 
  
Praktisk informasjon om hotellet, innsjekk og lignende kommer innen 4. januar. Her kan du lese mer 
om Quality Hotel Skjærgården. 
  
Det er satt opp flere ladepunkter for dere med elbil på parkeringsplassen siden forrige konferanse, og 
parkering koster nå 100,- pr døgn for alle. 
 
Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt. 
  
Velkommen til Langesund! 
 

Med vennlig hilsen 
Torild Hafskjold 
Musikkonsulent NMF Sør 

Tel: +47 911 61 291 
musikkorps.no/sor 

 

https://indd.adobe.com/view/bc49906c-dd0f-4bee-b87f-6b12357bdcab
https://indd.adobe.com/view/bc49906c-dd0f-4bee-b87f-6b12357bdcab
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/langesund/quality-hotel-skjargarden/
https://www.musikkorps.no/sor


 


