INNBYDELSE TIL KRETSSTEVNE PÅ TYNSET 09. – 11.JUNI 2017
Vi vil takke for den fine responsen vi har fått på invitasjon til musikkstevne på Tynset 09. – 11. juni
2017. Flere korps , også utenfor kretsen, har gitt beskjed om at de ønsker å delta. Det synes vi er fint
og det gir oss inspirasjon til det videre arbeidet. Men det er plass til flere, så om noen har ombestemt
seg eller glemt å svare, er alle hjertelig velkommen.
Programmet blir tradisjonelt, men også noe nytt og forhåpentligvis spennende har vi på lur.

KONSERTER:
Vårt utgangspunkt er at alle korpsene skal få delta på en eller flere konserter, og at deltagerne
skal ha mulighet til å høre andre korps. Det er ikke satt opp spesifikke tema for konsertene fra
arrangørs side. Vi gleder oss til å få presentere stoff som korpsene har jobbet med og gjerne
med historier for hvorfor de aktuelle stykkene er valgt!
Varighet
Hvert korps har 20 minutter til rådighet for konsert inkludert inn/ut av konsertarena. Dvs
musikalsk program bør ikke overstige 15-16 minutter.
Det er viktig for flyten i avvikling av arrangementene at dette overholdes og vi ber om
forståelse for det.
Musikkvalg
Repertoar bes meldt inn til oss innen 15.mars 2017
Sceneoppsett, utstyrsliste
Vi ber om at sceneoppsett og utstyrsliste sendes til oss innen 15.mars 2017. Ved eventuelle
endringer, ønsker vi beskjed så raskt som mulig.
Dersom korpset skal spille stykker som krever avansert teknisk utstyr (lyd, mikrofoner til
sangsolister eller andre), spesielt utstyr for perkusjon, m.m., vil det være praktisk mest
hensiktmessig at konserten spilles i Storsalen i Tynset.
Når vi har fått tilbake påmeldingsskjemaene, vil vi sette opp konsertene. Dere vil få
tilbakemelding om hvilke konserter/opptredener dere skal delta på.
Vi skal også ha korpspresentasjon med marsjering. Korpspresentasjonen blir under åpninga på
lørdag. Ellers ønsker vi at så mange som mulig kommer på fredag, da vi legger opp til konsert
i Kulturhuset med påfølgende festlig samvær i Museumsparken.
Overnatting ordner dere selv. Vi kan anbefale Savalen Fjellhotell og Spa tlf 62 47 17 17 eller
mail; post@savalen.no.
Vi vil benyttet hjemmesiden vår; www.tynsetjanitsjar.no med egen fane Stevne og Facebook;
@janitsjarstevne2017 for informasjon underveis.

Stevnekontingenten er beregnet til kr 1 200 pr deltager. I tillegg en påmeldingsavgift pr korps
på kr 5 000 som betales til konto: 1822 66 78006 innen 15.februar 2017. Husk å merke
innbetalingen med korpsets navn.
Er det noe dere synes er uklart, ta gjerne kontakt med; Ole Nyhus mobil 90 58 79 18 eller
Wenche Hansson Sørmoen mobil 48 10 52 64.
Påmeldingsfrist er satt til 1.mars 2017. Frist for repertoar og sceneoppsett er satt til 15.mars
2017.
Alt sendes til; post@tynsetjanitsjar.no eller Alvdal-Tynset Janitsjarkorps, postboks 57,
2500 Tynset.

Med hilsen
Alvdal-Tynset Janitsjarkorps
Ole Nyhus
Leder i stevnekomiteen

