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Til påmeldte korps i årets Regionmesterskap 
 
Velkommen til RM for voksenkorps 2023 
Lillestrøm Kultursenter 19. mars 
 
 

Spillerekkefølge 2023 
Spillerekken er trukket. Sjekk program.no-appen eller våre nettsider for alle tider.  
 
 
Elite- og 1. divisjon spiller i Teatersalen, 2. og 3. divisjon skal på scenen i 
Stjernesalen, mens 4. divisjon ønskes velkommen i Tellus. 
 
Vi ønsker velkommen til Lillestrøm Kultursenter! 
 

 

Viktige datoer 2023 
Vi tillater oss å minne om fristen 12. februar, jfr. INFO 1 (Frist for innlevering): 

a. Innsending av partitur til NMF Øst 
b. Korpsinformasjon, programinfo, særskilte behov 
c. Sceneoppsett og slagverksbehov 
d. Deltakerliste  

 

Slagverkinstrumenter til fri disposisjon 
På neste side finner du en liste over tilgjengelig slagverksutstyr i den enkelte sal. 
 
Vi gjør oppmerksom på at dersom korpset har behov for øvrig slagverksutstyr, mikrofon, 
lydanlegg, elektriske instrumenter etc., vil dette falle på korpset: Korpset må selv stille 
med utstyr og personell til å styre dette, og klargjøres i pause før divisjonen korpset spiller. 
 
 
 
 
 
 

FRISTER 
Vi ber dere notere, og overholde, oppgitte frister. Overholdelse av disse er en 
forutsetning for deltagelse. 
 
DELTAKERAVGIFT 
Faktura er allerede sendt ut. Økonomiske forpliktelser skal være gjort opp med NMF 
før deltakelse. 
 
OPPFORDRING 
Det blir stemningsfullt på Lillestrøm. Vi oppfordrer alle til å holde av dagen. Info 
kommer, så følg med på våre nettsider eller Facebook-sider. Vel møtt! 
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Slagverk 
 

Teatersalen Stjernesalen Tellus 
Klokkespill 
Xylofon 
Vibrafon  
Marimba  
Rørklokker 
Flygel 
4 pauker  
5 trommers trommesett  
Gran Cassa 
Gong 
A2 konsertcymbaler, m. vugge 
2-3 stikkebrett 

Klokkespill 
Xylofon 
Vibrafon  
Marimba  
Rørklokker 
4 pauker  
5 trommers trommesett  
Gran Cassa 
Gong 
A2 konsertcymbaler, m. vugge 
2-3 stikkebrett 

Klokkespill 
Xylofon 
Vibrafon  
Marimba  
Rørklokker 
4 pauker  
5 trommers trommesett  
Gran Cassa 
Gong 
A2 konsertcymbaler, m. vugge 
2-3 stikkebrett 

 
 

Spørsmål? 
E-post sendes: regionmesterskap@musikkorps.no  
 
Nærmere informasjon om arrangementsdagen sendes ut i INFO 2 26. februar, men følg 
gjerne med på våre nettsider!  
 
All tilgjengelig info om mesterskapet finnes her: musikkorps.no/rm2023  
 
 
Vi gleder oss til å møte og høre dere på Lillestrøm.  
God forberedelse! 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
NMF Øst og Lillestrøm Byorkester 


