Høstspill 2017
med Heimdal Musikkorps
Når og hvor?
• Lørdag 4. november i Festsalen på Byåsen skole.

Praktisk informasjon ifbm konkurransen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konkurransestart er kl 13:00. Hvert korps får 20 minutters spilletid.
Hvert korps får 30 minutters oppvarming i forkant av opptreden.
Spillerekkefølgen og oppvarmingstider ligger vedlagt.
For at dommerne skal forberede seg best mulig må partiturene scannes og
sendes pr e-post. Skriv også rekkefølgen på det dere skal spille.
Sceneoppsett skannes og sendes pr e-post.
Informasjon om korpset sendes inn ifm programblad. Stiftelsesdato, navn på
leder og dirigent, samt litt historikk. Dersom ønskelig å bruke samme
presentasjon som i fjor, så har vi denne arkivert og tilgjengelig.
Fagdommere blir Marianne Olsen og Bjørn Erik Heggli.
Det blir også publikumsdommere som skal dele ut en egen pris.
Heimdal Musikkorps disponerer følgende slagverkinstrument:
• 4 stk pauker
• Klokkespill
• Xylofon
• Konsert stortromme
• Trommesett (5-trommers Pearl-sett)
• A2 cymbaler
• Bongos

Øvrig småperc må korpsene selv ta med.
På forespørsel kan vi også stille med:
• Marimba
• Vibrafon

• Congas
• Gong
De korpsene som har behov for dette må melde inn dette sammen med
øvrig info som skal sendes inn.
• Gi beskjed hvis dere trenger mikrofon til fremførelsen deres.
• Deltakeravgiften på kr 3.000,- pr korps blir sendt ut på egen faktura. Vi ber
dere overholde betalingsfristen.
NB! Frist for innsending av partitur, nummerrekkefølge, sceneoppsett og
informasjon til programblad er 23. oktober.

Musikk-Quiz
Det blir musikk-quiz i Festsalen, med salg av øl, vin og mineralvann. Vi utfordrer
hvert korps til å stille med minst 1 lag, hvert lag bestående av 4-5 personer.
Quizen starter kl 18. Det koster ingenting å delta på quizen.

Det sosiale etter konkurransen
Festmiddagen starter ca kl 20:00. Premieutdeling etter konkurransen er en del av
festmiddagen.
Festmiddag og fest foregår også i Festsalen på Byåsen skole.
Pris for middag og fest er kr 400,- pr pers. Dere får egen faktura på dette. Vi må ha
bindende påmelding til middag og fest innen tirsdag 17.oktober.

Spørsmål?
Hold dere oppdatert via vår hjemmeside www.heimdalmusikkorps.no. Finner dere
ikke svar på deres spørsmål der, kan dere kontakte oss pr telefon (Marit Kotsbakk,
91 73 51 77) eller e-post. Vi svarer så raskt som mulig.
Med vennlig hilsen
Høstspillkomiteen i Heimdal Musikkorps
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