Til:

Alle påmeldte korps!

Re:

Oppdatert informasjon

11. mai 2011

NB! Dette brevet inneholder praktisk og viktig informasjon med noen svarfrister

Tidplan for helgen
I slutten av mai får dere en detaljert kjøreplan for helgen. Ut i fra denne timeplanen kan dere se når
de forskjellige aktivitetene skjer for hvert korps. Merk at marsjering/spilling i nærmiljøet på lørdag
og søndag er basert på de ønskene dere kom med i påmeldingen.

Utekonserter i Trondheim sentrum
Vi jobber med tilgang på flotte plasser for utekonserter i sentrum på lørdag, men vi mangler fortsatt
en bekreftelse på tilgang på områdene. Dersom dere ønsker å spille enkle utekonserter på lørdag i
sentrum etter oppmarsjen – send melding til oss om det innen 25.mai.

Showkonkurransen
Showkonkurransen avvikles på søndag. Hvilket tidspunkt korpset settes opp på avhenger av
korpsets program for øvrig i løpet av dagen – dette vil komme frem av detaljplanen som dere får i
slutten av mai. Deltakelse er frivillig, men vi ønsker selvfølgelig at flest mulig blir med! Per i dag
har seks av dere sagt at dere vil være med! Dette er en utradisjonell konkurranse med fagdommer
og publikumsbedømming og selvvalgt program. Det vil vektlegges originalitet under konkurransen
og spesielt om man har egenproduserte instrumenter med som en del av fremføringen sammen
resten av korpset. Her kan det være flaskesolister, et rocka nummer med støvsugerrefreng etc.
Fantasien setter som man vet ingen begrensninger – det er utrolig hva du kan lage lyd med!
Dette kan være et spennende prosjekt for korpset å forberede før dere kommer på besøk! Og med
ideene dere får på workshop i tillegg hos oss har dere et ypperlig konsertkonsept til høsten også!
Hvert korps har maksimalt 15 minutter til disposisjon.
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Det vil stå fult trommesett på scenen, samt skarptromme på stativ og stortromme. Utstyr utover
dette må hvert korps ta med seg selv.
For de som skal være med er det viktig at dere tegner en skisse over hvordan dere vil ha oppsett av
korpset til konkurransen, slik at mannskapene får endret oppsett mellom korpsene effektivt. Send
inn oppsett over hvordan dere vil ha stolene til oss innen 1. juni.

Filming og fotografering under festivalen
Vi gjør oppmerksom på at arrangøren vil foreta fotografering og filming generelt under alle
festivalens arrangementer. Noe av dette materialet vil kunne tilgjengeliggjøres via våre nettsider i
etterkant av festivalen, men uten full navngivelse av de som er med på bilder/film. Noe vil også
kunne brukes i PR-sammenheng for fremtidige festivaler.
Dersom noen korps eller enkeltpersoner ønsker å reservere seg mot fotografering eller filming ber
vi om at festivalledelsen gjøres oppmerksom på det før festivalen starter.

Pirbadet
Vi nevne at det er nødvendig med badeklær til Pirbadet. Pirbadet stiller selv med badevakter, men
vi ønsker at dere stiller reiseledere som kan følge både guttene og jentene gjennom garderoben. Det
er selvfølgelig lov også for reiselederne å delta i Pirbadet.

Omvisning ved Ringve Museum
Ringve Museum (www.ringve.no) er samarbeidspartner med Sjetnefestivalen 2011 i forbindelse
med fantasiinstrument. I den forbindelse vil vi forsøke å legge til rette for omvisninger ved museet
for de korpsene som ønsker det i løpet av helgen. Antallet som ønsker dette vil påvirke prisen. Vi
ønsker en uforpliktende tilbakemelding fra de av dere som ønsker at vi legger til rette for dette for
dere. Send oss en melding om dette innen 25. mai. Merk at dere er avhengig av busstransport til
Ringve.

Betaling
Det har vært litt uklart om hva som regnes som betalende deltakere. Det får frem av fotnotene til det
ene skjemaet dere har sendt inn, men fotnoten vises dessverre bare ved forhåndvisning av
dokumentet eller utskrift. Vi presiserer at betalende deltakere er musikanter, ledere og dirigent. Det
blir ikke sendt ut giro for denne innbetalingen, uten at dere ber spesielt om dette.
Bussjåfører får mat dersom det er ønskelig – gi beskjed i sekretariatet ved ankomst for utlevering
adgangstegn.

Allergier o.a.
Vi benytter anledningen til å presisere at vi trenger opplysninger om det er spesielle allergier som
det må tas hensyn til i forbindelse med matserveringen. Dette ble etterspurt i opplysningsskjemaet
for korpset som dere allerede har sendt inn. Dersom dere ikke har varslet allerede og skal varsle om
slike forhold, send en melding direkte til oss på det på festival@sjetneskolekorps.no så raskt som
mulig.
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Ankomst
Dere vil bli møtt av vertskapet når dere ankommer, som vil hjelpe korpset med registreringen i
sekretariatet og følge dere til de lokalene korpset skal ha i helgen.
Navneliste på alle deltakere (barn og voksne) må være tilgjengelig gjennom festivalen, fra ankomst
fredag til avreise søndag (av sikkerhetsmessige hensyn knyttet til arrangementene og selve
innkvarteringen). Listen leveres i sekretariatet ved ankomst.
Busser parkerer langs Parallellen (se kartet som ligger på nettsidene, veien mellom skolen og Prix).
Busser bør kjøre helt opp i enden av denne veien og snu i rundkjøringen i enden, for så å komme
tilbake igjen for parkering. Parkering skjer på den siden av gaten som skolen ligger. Privatbiler
parkeres på utsiden av Hovedbygget. Parkering på parkeringsplass i tilslutning til butikken kan skje
utenfor butikkens åpningstid. Det er ikke anledning til å kjøre inn på selve festivalområdet.

Innkvartering
Alle korps vil få tildelt rom ved Sjetne skole eller ved Sjetne barnehage (ligger vegg i vegg med
skolen.) Sjetne skole er en av byens største skoler, men den har få klasserom. Noen korps vil få et
svært stort rom, mens andre får mer begrenset plass å boltre seg på. Rommene skal i hovedsak
brukes til overnatting, og vi har derfor valgt å prioritere å ha alle korpsene på samme sted.
Alle måltider vil bli servert ved Sjetne skole.

Transportbehov og busser i løpet av helgen
I forbindelse med at mange har behov for å planlegge bruk av bussene sine følger derfor en del
informasjon om parkering osv. i dette brevet. Som det framgår av invitasjonen, har korpsene behov
for å benytte bussen til transport i forbindelse med enkelte av arrangementene under festivalen.
Nedenfor er dette behovet spesifisert. Dersom bussjåførene ønsker å delta under enkelte eller alle
arrangement, herunder måltider, er de velkommen til det. Gi beskjed til korpsets vert eller til
sekretariatet for å få utlevert dette til bussjåførene.
Fredag kveld: Arrangementet fredag kveld (21.30 – 22.30) foregår i Lademoen Kirke, 15 minutter
busstur fra festivalområdet.
Lørdag morgen: Buss oppmøte utenfor Sjetne skole kl 10.30, avreise ca kl 10.45 – 11.00. Bussene
kjører til oppmarsjstedet i sentrum, vertene har detaljer (som også framgår av festivalmappen). Etter
avstigning parkeres bussene på plasser anvist av vert. Detaljert info ved avreise. Tidspunkt for retur
til Sjetne skole bestemmer korpsene selv ut fra oppsatt program. Kart over Trondheim Sentrum vil
ligge i festivalmappen. I tillegg vil vertene være behjelpelig med hvor korpsets buss skal kjøre og
parkere.
NB! Vi anbefaler at en voksen fra hvert korps følger bussene til de har parkert, og informerer
korpsene før eller på torget. Slik kan alle finne sine busser etter åpningen, uten å måtte lete.
Lørdag formiddag / ettermiddag: Noen korps skal tilbake for Workshops allerede etter oppmarsjen,
andre skal spille utekonserter i sentrum – i mens noen har ”fritid”. Planlegging av bussbehov i
denne tidsperioden vil være mulig når vi sender ut detaljplan per korps i slutten av mai.
Lørdag kveld: Oppmøte utenfor Sjetne skole kl 18.15, avreise kl 18.30 til Pirbadet, kjøretid ca 20
min. Vi disponerer badeanlegget frem til kl 22. (Husk badeklær!). Så må bussen kjøre dere tilbake
til Sjetne igjen, estimert ankomst ca 22.30.
Søndag formiddag: Ingen bussbehov med mindre korpset skal benytte noe av ”fritiden” til å besøke
Ringve Museum eller andre plasser i Trondheim.
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Avreise søndag: For korps som reiser før avslutningsshow er ferdig, må bussene parkere på plassen
foran butikken (Prix) rett ved skolen.

Hovedledermøte på fredag kveld
Vi minner om at vi inviterer til ”hovedledermøte” på fredag kveld kl 23:30 hvor vi vil gå igjennom
helgens arrangement og eventuelle siste justeringer. Det er også en arena for avklaringer, samt at vi
vil gå igjennom helgen punkt for punkt med dere. Korpsene stiller med en representant hver på
dette møtet. Møte avholdes i Grendehuset (samme sted som måltidene serveres).

Festivalmapper og program
Alle korps får utlevert festivalmappe som inneholder mye av den informasjon som dere nå mottar i
informasjonsbrevene, i tillegg til annen praktisk informasjon om helgen. I tillegg får alle deltakere
utlevert festivalprogrammet som viser hovedprogrammet for helgen. Vi har likevel valgt å sende en
del av dette nå til dere i tillegg på forhånd, slik at dere i best mulig grad kan planlegg og forberede
turen.

Verter og ytterligere informasjon
For øvrig vil hvert korps får tildelt en vert fra korpset vårt. Denne verten vil ta kontakt med deres
kontaktperson når det nærmer seg festivalhelgen for eventuelle siste avklaringer. Av verten får dere
oppgitt telefonnummer som dere kan bruke for å gi beskjed når dere nærmer dere Sjetnemarka
fredag 10. juni.

Med vennlig hilsen,
SJETNEFESTIVALEN
Steffen & Even
Festivalledelsen
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