Til:

Påmeldte korps til
SJETNEFESTIVALEN 2011

Re:

Informasjon og detaljpåmelding til festivalen

Sjetnemarka, 16. mars 2011

Da er det tid for å se på detaljene! Dette brevet inneholder viktig informasjon om detaljpåmelding,
betaling av deltakeravgiften og en del annen praktisk informasjon. Vedlagt finner dere en foreløpig
tidplan for helgen. Dere vil få en detaljert tidplan som gjelder korpset spesifikt i midten av mai.
Vedlagt finner dere også et dokument (detaljpåmelding) som dere nå må se litt på. Informasjon som
dere gir i dette dokumentet er viktig for at vi skal få til detaljplanleggingen av festivalen.
Vi ber derfor om at dere sender det i utfylt stand tilbake til festival@sjetneskolekorps.no
senest innen 15. april 2011.

TIL DIRIGENTEN
Det har vært spørsmål om fellesnummer under åpningsseremonien på torvet i Trondheim.
Fellesnummer blir Volo Volo og Ja, vi elsker. Korpsene må selv stille med noter til disse. Noter til
Volo Volo sendes til korpsene som PDF-fil senere – dette er en enkel marsj!

Showkonkurransen
Showkonkurransen avvikles i to puljer, hhv lørdag og søndag. Hvilken dag korpset settes opp på
avhenger av korpsets program for øvrig i løpet av helgen. Deltakelse er frivillig, men vi ønsker
selvfølgelig at flest mulig blir 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. Informasjon om program og praktiske
forhold kommer vi tilbake til senere.
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OVERNATTING
Innkvartering vil skje på klasserom/soner ved Sjetne Barne- og Ungdomsskole og ved Sjetne
Barnehage i Sjetnemarka. Det har allerede vært spørsmål om overnattingsmuligheter for sjåførene
og dirigenter. Vi vurderer overnattingsmuligheter for disse og jobber med avtaler med nærliggende
hoteller. Kommer tilbake med mer informasjon om dette.

DETALJPÅMELDING (DETALJPÅMELDING.DOC)
I vedlagte detaljpåmelding vil vi gjerne ha beskjed fra dere om det er spesielle hensyn vi må ta
angående matallergi, eventuell tilrettelegging for handikappede, eller andre forhold vi bør vite om
før festivalen starter. Dette er viktig for at oppholdet skal bli så vellykket som mulig, også for de
som har spesielle behov.
Videre spør vi om dere ønsker å delta i konkurransen – noe vi selvfølgelig håper! Dette er valgfritt,
og koster ikke noe ekstra. Dersom dere melder dere på her, vil dere bli bedt om å varsle om
reportoire osv. etter hvert.
Vi spør også om dere ønsker å spille i nærområdet på lørdag og/eller søndag. Dette er valgfritt. For
mange er det stas å marsjere i gatene, og etter at kabalen for helgen er lagt, vil vi tilpasse slik at det
blir anledning for de som ønsker det å spille i gatene i Sjetnemarka.
Under oppmarsjen på torvet kommer konferansieren til å ”snakke korpset inn”, så derfor ber vi om
litt informasjon om korpset (historie, stedet osv.) så publikum kan lære litt om korpset og der dere
kommer fra! Der ønsker vi også få å vite hvilken marsj dere ønsker å bruke på innmarsjen.
Navn og mobilnummer på korpsets kontaktperson som er med bussen ønsker vi slik at våre verter
kan ta kontakt og avtale nærmere ankomsttid når dere nærmer dere Trondheim og Sjetnemarka.
Hvert korps får sin dedikerte vert som vil følge korpset hele helgen. Dersom dette ikke er klart ennå
ber vi om at det oversendes så snart dere vet dette.

FANTASIINSTRUMENTWORKSHOP
Aktiviteten er under kyndig ledelse av profesjonelle instruktører fra Ringve Musikkhistoriske
Museum i Trondheim. Dere trenger bare god fantasi og godt humør her! Denne aktiviteten er både
for spillende og ikke-spillende (evt. drillere osv). Tidspunkt for deltakelse på denne samordnes med
andre ønsker fra korpset for helgen og vil enten være lørdag eller søndag. Denne aktiviteten er for
alle og koster ikke noe ekstra.

DELTAKERAVGIFT
Dere har allerede mottatt faktura for korpsavgiften. Deltakeravgiften beregnes på grunnlag av
detaljpåmeldingen. Deltakeravgiften kr. 800,- pr deltaker (musikerne, reiseledere, dirigenter
eller andre deltakere) betales til vår konto 4200 49 81388 innen 1. mai 2011. Benytt samme
referanse som ved betaling av korpsavgiften. (Det blir ikke sendt ut giro for denne innbetalingen,
uten at dere ber spesielt om dette.)

OPPDATERTE NAVNELISTER NÅR DERE KOMMER
Navneliste på alle deltakere (barn og voksne) må være tilgjengelig gjennom festivalen, fra ankomst
fredag til avreise søndag. Dette av sikkerhetsmessige hensyn knyttet til arrangementene og selve
innkvarteringen. Det betyr at dersom det skjer endringer i navn og deltakere etter 1. mai må dere
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huske på å oppdatere egne lister, samt å varsle oss så langt råd er. Ved ankomst ber vi dere derfor
om å ta med en 100% oppdatert liste.
Så snart vi har tilstrekkelig detaljinformasjon fra deltakende korps vil vi legge nøyaktig tidsplan for
helgen. Vi regner med å kunne kommunisere denne til dere i midten av mai. Det vil selvfølgelig
komme mye mer informasjon fra festivalen ut over våren, og vi vil alltid legge ut oppdatert
informasjon på våre nettsider, så følg med på www.sjetneskolekorps.no/festival.
Det vil for øvrig bli avholdt et ledermøte med arrangementskomiteen og alle deltagende korps’
ledere fredag 10. juni etter den siste Midnattskonserten. Også da blir det anledning til å stille
praktiske spørsmål om helgen.
Dersom dere har spørsmål underveis i planleggingen, ta kontakt med oss på
festival@sjetneskolekorps.no.

Med vennlig hilsen,
SJETNEFESTIVALEN

Even H. Selnæs og Steffen Møller-Holst
Festivalledelsen

Vedlegg (2): Detaljpåmelding og Foreløpig tidplan
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