
 

 

 

Hei Alle deltakende korps! 
 
Nå er det bare litt over 1 uke igjen til konkurransen, vi gleder oss til å møte dere alle 
sammen. 
 
ENDRINGER I SPILLETIDER OG DIVISJONSINNDELING: 
 

• 2. divisjon og 1. divisjon har byttet spilletider, slik at 2. divisjon spiller etter 1. 
divisjon. 

 
• På grunn av liten påmelding i 3. divisjon janitsjar, så er denne divisjonen slått 

sammen med 3. divisjon brass. Spilletidene for korpsene vil være det samme. 
 
For de andre divisjonene er det ingen endringer 
 
Ny tidsplan for selve konkurransen og divisjonsinndeling er vedlagt. Den er også lagt 
ut på hjemmesiden vår: 
http://www.ravnangerbrass.no/tider/ 
 
LITT INFO OM SELVE DAGEN: 
 
UNDERHOLDNINGSKONKURRANSEN: 
Spilletider for de forskjellige avdelingene i underholdningskonkurransen vil da bli 
slik: 
 
Ravnanger Grendahus (en del av Ravnanger Ungdomsskole) 
09:00 Aspirant avdeling: 
Dommere: Sara Ravnanger og Stig Ove Hernar 
 
10:30 Junior avdeling: 
Dommere: Sara Ravnanger og Stig Ove Hernar 
 
12:00 3. divisjon: 
Dommere: Eirik Gjerdevik og Tormod Flaten 
 
14:00 1. divisjon: 
Dommere: Eirik Gjerdevik og Tormod Flaten 
 
15:40 2. divisjon: 
Dommere: Eirik Gjerdevik og Tormod Flaten 
 

http://www.ravnangerbrass.no/tider/


 

 

 

Vi anbefaler at alle konkurrerende korps møter seinest 1 time før oppsatt spilletid, slik 
at dere har tid nok til å pakke ut instrumenter, gjøre de nødvendige forberedelser 
osv. før oppvarming. 
 
Oppvarmingstider og spilletider for hvert enkelt korps finner dere på Ravnanger Brass 
sine hjemmesider: www.ravnangerbrass.no og vedlagt i denne mail. 
 
Oppfordring til dirigentene: Det er veldig viktig at dere følger de oppgitte tidene til 
oppvarming og følger instrukser fra følgepersonene som skal lede dere fra oppvarming 
til konkurransested; 
 
Oppmøte/Innmelding: 
En korpsrepresentant melder korpset sin ankomst i sekretariatet, på Ravnanger 
Ungdomsskole. Sekretariatet er i 1. etasje der det også er kafeteria. I sekretariatet får 
dere utdelt informasjon om selve dagen, tildeling av oppakkingsrom hvor korpset skal 
være i, samt billettbånd til alle påmeldte deltakere. 
 
Oppvarming: 
En representant for Ravnanger Musikkfestival 2020 vil komme og hente dere i 
oppakkingsrommet og ledsage dere til oppvarmingsrommet ca. 5 minutter før oppsatt 
oppvarmingstid. Den samme representanten vil også ledsage dere fra 
oppvarmingsrommet og til scenen i Askøyhallen der selve konkurransen er, ca. 10 
minutter for konkurranse start. 
 
Spille på Scenen: 
Den samme representanten vil også ledsage dere fra oppvarmingsrommet og til 
scenen i Grendahuset, i Ravnanger Ungdomsskole, der selve konkurransen er. Dere vil 
bli hentet i oppvarmingsrommet ca. 10 minutter før konkurransestart. 
 
Adresse/Kjørerute: 
 
KONKURRANSE: 
Ravnanger Ungdomsskole/Grendahuset: (konkurranse, Sekretariat, Utpakkingsrom, 
Oppvarmingsrom, kafeteria) 
 
Finn frem til Ravnanger Ungdomsskole ved hjelp av Google maps 
Adresse til Ravnanger Ungdomsskole: Rindadalsvegen 37, 5310 Hauglandshella 
 
ASPIRANTSEMINAR: 
Ravnanger Ungdomsskole, Tilbygg: (Aspirantseminaret) 
 
Finn frem til Ravnanger Ungdomsskole ved hjelp av Google maps 
Adresse til Ravnanger Ungdomsskole: Rindadalsvegen 37, 5310 Hauglandshella 

https://www.google.no/maps/dir/Ask%C3%B8ybrua,+Kleppest%C3%B8/Ravnanger+ungdomsskole,+Rindadalsvegen+37,+5310+Hauglandshella/@60.4308204,5.1456109,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x463cfca2685c1911:0x12195580432e47de!2m2!1d5.2138248!2d60.3970749!1m5!1m1!1s0x463ce2937b630767:0x7dd5242bc8961946!2m2!1d5.1506138!2d60.4639224!3e0?hl=no
https://www.google.no/maps/dir/Ask%C3%B8ybrua,+Kleppest%C3%B8/Ravnanger+ungdomsskole,+Rindadalsvegen+37,+5310+Hauglandshella/@60.4308204,5.1456109,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x463cfca2685c1911:0x12195580432e47de!2m2!1d5.2138248!2d60.3970749!1m5!1m1!1s0x463ce2937b630767:0x7dd5242bc8961946!2m2!1d5.1506138!2d60.4639224!3e0?hl=no


 

 

 

 
FESTKONSERT med premieutdeling: 
Askøy Forum, rett nedenfor Ravnanger Ungdomsskole 
 
Finn frem til Askøy Forum ved hjelp av google maps 
Adresse til Askøy Forum: Rindadalsvegen 37B, 5310 Hauglandshella 
 
Billettpriser: 
Konkurranse: 

• Barn: Gratis 
• Voksen: Kr 50, - 

 
Festkonsert: 

• Barn: Gratis 
• Voksen: Kr 100, - 

 
Heldagsbillett: 

• Barn: Gratis 
• Voksen: Kr 150, - 

 
Billettene kan kjøpes ved bruk av betalings APP’en VIPPS 
 
Kafeteria: 
Vi har kafeteria i Ravnanger Ungdomsskole. Her kan man få kjøpt litt av hvert for enhver 
smak. (påsmurte rundstykker, bagetter, hotdog, boller, kaker, vann, smoothie, fruktskål 
vannflasker, brus, kaffe/te etc. Vi har også en egenavdeling med fiskeprodukter fra 
Lerøy mat. Slik som; lefse med ørret, lakseburger, sushi. 
 
Det kan også bruke VIPPS i kafeteria.  

https://www.google.no/maps/dir/Ask%C3%B8ybrua,+Kleppest%C3%B8/Ask%C3%B8y+Forum,+Rindadalsvegen,+Hauglandshella/@60.4308204,5.1456109,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x463cfca2685c1911:0x12195580432e47de!2m2!1d5.2138248!2d60.3970749!1m5!1m1!1s0x463ce2947372ad0d:0x10456d157f9f4c35!2m2!1d5.1524624!2d60.4636688!3e0?hl=no


 

 

 

ASPIRANTSEMINARET: 
Det er sendt ut egen info om dette, men under finner dere en oppsummering: 
 
For 9. år på rad arrangeres det aspirantseminar i tilknytning til Ravnanger 
Musikkfestival. Ravnanger Brass er teknisk arrangør, mens Askøy Brassband har det 
musikalske ansvaret og er instruktører. Aspirantseminaret støttes av Askøy Sang- og 
Musikksamskipnad (ASM). 
 
Oppmøte/Innmelding: 
En korpsrepresentant melder korpset/aspirantene sin ankomst til Ravnanger 
Musikkfestival representantene på Ravnanger Ungdomsskole. De vil få informasjon om 
selve dagen og billettbånd til alle påmeldte deltakere. Alle aspirantene vil så bli inndelt 
i grupper etter hvilket instrument de spiller. 
 
Selve aspirantseminaret: 
Deltakerne blir inndelt i grupper etter hvilket instrument de spiller. Askøy Brass Band 
vil ha det tekniske ansvaret og stiller med instruktører. Under seminaret vil det bli 
innlagt pauser. Det vil bli servert forfriskninger (drikke, frukt, fiskekarbonader fra Lerøy) 
 
Generalprøve Aspirantseminar: 
Oppmøte i Askøy Forum for generalprøve sammen med Askøy Brass Band 17:00 
 
Huskeliste: 
Fint om dere alle kan sjekke instrumentene på forhånd, smøre opp alle ventiler og 
sørge for at alt er OK. Hvis ikke, så er det viktig å gi beskjed til instruktørene på 
aspirantseminaret så fort som mulig! 
Fint om treblåserene kan ta med seg ekstra flis å ha som reserve i tilfelle den du bruker 
blir ødlagt! 
 
Program/timeplan aspirantseminaret: 
 
11:45    Oppmøte/registrering Ravnanger Ungdomsskole 
12:00- 16:00  Aspiranttreff i Ravnanger Ungdomsskole, nybygget med 

instruktører fra Askøy Brass Band. 
Medalje til alle som har deltatt 

16:00 – 17:00 Pause. Aspirantene er med egne korpsledere eller foreldre 
17:00 Generalprøve i Askøy Forum, rett nedenfor Ravnanger 

Ungdomsskole, det er ca. 1 minutt å gå. Alle aspirantene skal øve 
med Askøy Brass Band. 

18:00 Alle aspirantene skal spille under Festkonserten med 
premieutdeling i sammen med Askøy Brass Band 

  



 

 

 

Festkonsert: 
Festkonserten starter 18:00 i Askøy Forum. Askøy Forum ligger rett ved siden av 
Ravnanger Ungdomsskole, det er ca. 1 minutt å gå. 
 
Askøy Brass Band spiller festkonserten i forbindelse med Ravnanger Musikkfestival 
2020. 
 
Vi selger billetter fra konkurransestart til alle som ønsker å "være med oss" på 
konserten. 
 
Da ønsker vi at alle får en fin dag, og ønsker dere alle lykke til i konkurransen! 
 
Håper at dere alle får det kjempekjekt! 
 
Mvh 
For Ravnanger Brass 
Helge Mucha 
Leder Ravnanger Musikkfestival 
907 60 369 
 


