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Velkommen til Regionmesterskap for voksenkorps 2023 
Lillestrøm, 19. mars 
 
Vi ser frem til en dag fullstappet med god musikk og flotte prestasjoner!  
 
For å løfte opplevelsen for alle som deltar går vi for fulle saler, og da 
trenger vi korpsenes hjelp. Legg inn tid til å høre på minimum ett korps, 
og alle vil få publikum. Så enkelt, men med stor effekt for de på scenen! 

 
 
Informasjon og resultater fra mesterskapet finner du i følgende kanaler:  
program.no-appen  Facebook   Nettsider 
RM Øst :: 2023  facebook.com/NMFOst musikkorps.no/rm2023 
 

Tidsplan og premieutdeling 
4. divisjon spiller i Tellus, 3. og 2. divisjon går på scenen i Stjernesalen, mens 1. og Elitedivisjon 
spiller i Teatersalen. 
 
4. divisjon:   spillestart kl. 10.00   3. divisjon:   spillestart kl. 09.00 
2. divisjon:   spillestart kl. 13.40   1. divisjon:   spillestart kl. 09.30 
Elitedivisjon:  spillestart kl. 13.00 
 
OPPMØTE 
En representant for korpset møter senest 60 minutter før oppsatt spilletid. 
Korpsleder/kontaktperson henvender seg i sekretariatet for å registrere korpset som ankommet, 
for å hente ut billettbånd, og for å få oppmøtetid og -sted for korpset.  
 
Ved oppmøtetid (dette er ca. 40 minutter før spilletid) må korpset være på plass. Dere blir da møtt 
av «deres» korpsfølger, som følger dere til oppvarming, og til dere er ferdige med å spille og er 
tilbake i garderoben. Det er korpsfølgerens oppgave å passe tiden under oppvarmingen, og sørge for 
at dere kommer dere til rett sted til rett tid. 
 
Premieutdelingene blir som følger:  
- 4. divisjon, så snart resultatene er klare – i Tellus 
- 3. og 1. divisjon, så snart resultatene er klare – i foajeen 
- 2. og Elitedivisjon sammen, så snart resultatene er klare – i foajeen 
 
Alle resultater i program.no-appen, samt våre nettsider i løpet av kvelden: musikkorps.no/rm2023 
 

Billetter 
Voksne: 125,-  Pensjonist: 65,-  Skolekorpsmusikanter og barn under 16 år: gratis 
 
For å unngå kø oppfordrer vi publikum til å forhåndskjøpe billett: lillestrom-kultursenter.no. 
MERK: Tidsskjemaet i programmet følges og dørene lukkes når det spilles. 
 
Dørene vil, grunnet brannforskrifter, bli stengt dersom salene blir fulle. Vi vil ikke kompensere 
allerede anskaffede billetter dersom dette skjer. 
 

Bli inspirert! 
Vi opplever at mesterskapene er gode møteplasser for korpsene, at stemningen er elektrisk, og 
at den gode konkurranseånden er til stede. Vi oppfordrer alle deltakere til å lage heiagjenger 
for sine musikanter, lytte på konkurrerende korps og å gjøre dette til en uforglemmelig dag for 
alle.  
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Innsending av info 
Vi minner om at fristen for å sende inn sceneoppsett, deltakerlister, partitur, osv – 
som beskrevet i INFO 1 - nå er ute. Vi har forståelse for at det har vært vanskelig å 
planlegge i år, men ber om at korps som har ulevert info eller trenger å gjøre 
endringer gjør dette så snart som mulig. Skjemaene blir stengt 10. mars. 

 
Bedømming 
Det er åpen bedømming i Regionmesterskapet. Det betyr at dommerne ser 
hvilket korps som spiller, og at konferansier presenterer korpsene fra scenen. 

 

Lydopptak 
Det vil IKKE bli organisert lydopptak under Regionmesterskapet. 
 

Rammer 
Spilletid regnes fra første til siste tone i konkurransefremførelsen, og inkluderer pauser mellom 
verk eller satser.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det er beregnet kort tid til rigging av slagverksutstyr, stoler og 
notestativ. Det er derfor viktig at korpsene har rapportert oppsettet slik at våre scenearbeidere 
har korrekt utgangspunkt. 
 

 

Praktisk informasjon 
 Dørene til salene blir lukket; ingen slippes inn/ut når korps spiller.  
 Det er ikke tillatt å medbringe mat eller drikke inn i salen.  
 Det er ikke tillatt å medbringe instrumenter inn i salen.  
 I oppvarmingsrommet er det et begrenset antall notestativer.  
 Slagverk følges til scenen før resten av korpset. 
 Det er ikke slagverksinstrumenter i oppvarmingsrommet.  
 Hvis korpset har med ekstra slagverksutstyr som er av betydelig 
størrelse, må dette leveres før divisjonstart. Avtales i forkant: 
regionmesterskap@musikkorps.no. 

 
Adresse  
Kirkegata 11, Lillestrøm 
Togstasjon og bussterminal ligger i gangavstand til Lillestrøm 
Kultursenter. Det er gratis parkering på Rådhuset og i Lillestrøm 
sentrum på søndager, med unntak av parkeringshusene. 
 

 

Spørsmål? 
regionmesterskap@musikkorps.no 
 
Vi gleder oss til å se, høre og oppleve korpsene søndag 19. mars! 
 
Velkommen!  
Med vennlig hilsen NMF Øst og Lillestrøm Byorkester 

KONTROLL 
Vi viser til konkurranse-

reglement som dere finner 
på våre nettsider og som 

skal være lest før 
påmelding. NMF Øst har rett 

til å utøve kontroll med 
hensyn til alle deler av 

reglementet. 
 

KONTAKT 
På selve konkurransedagen 
er teknisk arrangør deres 

kontakt. Lillestrøm 
Byorkester treffes ved 

registrering eller på telefon: 
906 38 061 / 950 25 447 

 


