Til påmeldte korps i

årets korpsmesterskap
Velkommen som deltaker i distriktmesterskapet for
skolekorps 2016
Dere er påmeldt til konkurransen i
Asker kulturhus søndag 17. april.
Det er en stor glede å ønske velkommen til Distriktmesterskap for korps i
Asker kulturhus.
Vedlagt finner dere praktisk informasjon som med fordel kan sendes ut
til alle korpsmedlemmer og deres foresatte.
Teknisk arrangør Sinsen musikkorps og NMF Øst ser frem til å ta dere imot
søndag 17. april.
Under mesterskapet vil du kunne finne informasjon og resultater fra
mesterskapet via følgende kanaler:
Facebook:
https://www.facebook.com/events/1681038942141177/
(Oppdateres etter hver premieutdeling)

KONTROLL
Vi viser til konkurransereglement 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.

FØLG MED!

Nettsider
http://musikkorps.no/distriktmesterskap2016/
(Oppdateres om kvelden)

Billettpriser - publikum
Voksne: 110,Barn t.o.m. 16 år: gratis
Musikanter i skolekorps som er medlem av NMF: gratis
Billettene gjelder for hele dagen.
Hvert korps får billettbånd til sine musikanter og dirigenter. Disse går
selvfølgelig gratis. I tillegg er det gratis billettbånd til følgepersonell.
Hvert startende korps får 4 følgebilletter.
Dørene vil, grunnet brannforskrifter, bli stengt dersom salene blir fullsatt.
Mesterskapet vil ikke kompensere allerede anskaffede billetter dersom
dette skjer.
Billetter kan kjøpes på nett i forkant (anbefales):
https://askerkulturhus.no/program/arrangement/distriktmesterskap-forskolekorps-2016
På selve dagen kan billetter kjøpes i første etasje i Asker kulturhus.
Det anbefales å kjøpe billetter i forkant, da det fort blir mye kø i billettluken.
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Bilder og saker legges på
våre nettsider i løpet av
mesterskapet. Følg også
med på Facebook:
facebook.com/NMFOst

KONTAKT
På selve
konkurransedagen er
teknisk arrangør deres
kontakt.
Sinsen Musikkorps kan
treffes ved registrering
eller på telefon:
909 95 726

Velkommen til
mesterskap!

Hovedlinjer
Aspirant-/juniorklassen og 4. divisjon skolekorps vil spille i Multisalen. De
resterende divisjonene vil alle spille i Teatersalen.
Aspirant/juniorklasse: spillestart kl. 10.00
4. divisjon skolekorps janitsjar, spillestart kl. 13.45
3. divisjon skolekorps janitsjar, spillestart kl. 09.00
2. divisjon skolekorps janitsjar, spillestart kl. 14.30

Fremmøte og oppvarming
Ved ankomst bes korpsene om å møte opp samlet, 60 minutter før oppsatt
spilletid. Korpsleder i korpset henvender seg til sekretariatet/informasjonen
og henter ut billetter og medaljer ved ankomst.
 Alle korps har fått utdelt et oppmøtested. Området er merket i ulike
farger (eks. rosa, med påskriften «Velkommen»).

Oppfordring
NMF Øst opplever at mesterskapene er gode møteplasser for korpsene,
stemningen er god og den gode konkurransefølelsen er tilstede. I DM 2015
opplevde vi et høydepunkt, da et skolekorps representert i flere divisjoner
hadde forberedt heiagjeng. Dette skapte en helt magisk stund, både for
deltakerne og for publikum. Mestringsfølelsen hos deltakerne ble styrket,
og flere tørket en tåre. Vi oppfordrer alle deltakere til å forberede sine
musikanter på denne dagen. Lag heiagjenger, lytt på konkurrerende korps
og gjør dette til en uforglemmelig dag. Vi gleder oss!

Korpsfølgere
Alle deltakerkorpsene vil få hver sin kontaktperson/korpsfølger ved ankomst
på spillearenaen. Denne personen vil følge dere hele tiden, og sørge for at
dere kommer til rett sted på rett tid.
Garderobe
Alle korpsene vil få tilgang på en garderobe. Denne kan kun disponeres i
den tida korpset har sin spilletid (dvs. fra oppvarming til avsluttet
spilletid). Korpsfølgeren vil anvise korpsene til riktig garderobe. Grunnet tett
program, oppfordres korpsene til å være raske i garderoben etter at de er
ferdige med sin fremføring, da et nytt korps venter på sin tur.

Premieutdeling
- Aspirant- og juniorklassene er delt inn i puljer, og det vil bli
premieutdeling etter hver pulje, og så snart dommerne er ferdig med sine
kommentarer og plasseringer. Siste pulje i denne klassen vil ha
premieutdeling med 4. divisjon. Sted: Multisalen.
- Premieutdeling for 4. divisjon vil foregå etter siste korps er ferdig å spille i
denne klassen, og så snart dommerne er ferdig med sine kommentarer og
plasseringer. Sted: Multisalen.
- Premieutdeling for 3. divisjon finner sted i Teatersalen etter at divisjonen
er ferdig.
- 2. divisjon har sin premieutdeling i Teatersalen etter at divisjonen er ferdig.
Publikumsplassene er forbeholdt musikanter med billettbånd, og så langt det
rekker utover dette. Teatersalen vil bli tømt før premieutdeling.
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PREMIERING
Det er pokal til de tre
beste i hver divisjon, samt
diplom til alle deltakende
korps.
Aspirant-/junior-klassen
vil ikke bli rangert, men
alle vil få diplom, pris og
pokal.

Velkommen til
mesterskap!

Kafeteria
Det vil være mulighet å kjøpe enkel mat og diverse kioskvarer i foajeen i
Asker kulturhus. Det er ikke lov å medbringe mat eller drikke inn i salene.

Bedømming i 2016
Det er åpen bedømming. Det betyr at dommerne ser hvilket korps som spiller,
og at konferansier kan snakke om det spillende korps i pausene.

Scene-/spillereglement
Oppvarming er kun tillatt i oppvarmingsrommet.
Det er tillatt med stemmetone i 15 sekunder på scenen.
Alle anvisninger fra arrangør skal følges.
Eventuelle protester må leveres skriftlig til
sekretariatet/informasjonen umiddelbart etter avslutning av gjeldende
divisjon.
 Brudd på reglementet kan medføre diskvalifikasjon.





Praktisk info
 Dørene til salene vil være lukket og ingen blir sluppet inn/ut når et
korps spiller. Møt opp i god tid.
 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.
 Det er ikke slagverksinstrumenter i oppvarmingsrommet.
 Klubber, trommestikker, køller og små rytmeinstrumenter må hvert
enkelt deltakerkorps selv medbringe (anses som personlig utstyr).
 Hvis korpset har med ekstra slagverksutstyr som er av betydelig
størrelse, må dette leveres før divisjonen starter.

Lydopptak
Det vil i år IKKE bli organisert lydopptak.

Musikalske rammer
Viktig:
Spilletid regnes fra første til siste tone i konkurransefremførelsen, og
inkluderer pauser mellom verk eller satser. Dette har sklidd ut de siste
årene, og vi ber korpsene respektere disse tidene slik at vi slipper å innføre
strenge regler med trekk av poeng for overskredet tidsramme.
Det gjøres oppmerksom på at det er beregnet kun kort tid til rigging av
slagverksutstyr, stoler og notestativ og at det er viktig at korpsene har
rapportert oppsettet slik at våre scenearbeidere har korrekt utgangspunkt.
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Adresse og kart
A: Asker kulturhus: Strøket 15A

Transport
Det er flere parkeringshus i området rundt Asker kulturhus. I tillegg ligger
togstasjonen kun få minutter unna (gangavstand). Spar miljøet, kjør tog!

Vi gleder oss!
Vi gleder oss til å se, høre og oppleve korpsene 17. april! Vi ser frem til å
treffe dere. Vi oppfordrer dere til å ta en titt innom våre stands i Asker
kulturhus under mesterskapsdagen, der vi blant annet deler ut informasjon
om våre aktiviteter.

Har dere spørsmål?
Ta kontakt med oss på denne mailen:
askermesterskapet@musikkorps.no
Velkommen!

Med vennlig hilsen
NMF Øst og Sinsen musikkorps

musikkorps.no

