VELKOMMEN TIL VÅRSPRETTEN 2018:
Vi takker for påmelding til Vårspretten 2018. Vi blir 27 deltakende korps, så dette blir bra!
Viktig å merke seg av Vårspretten 2018 IKKE skal være på Ravnanger i år, men vil bli avholdt i
KLEPPESTØ.
KART OG ADRESSE:
Underholdningskonkurransen:
Askøyhallen: (konkurransested)
Adresse til Askøyhallen: Søre Myrane 12, Kleppestø
Finn frem til Askøyhallen ved hjelp av Google maps
Kleppestø Ungdomsskole: (Sekretariat, Utpakkingsrom, Oppvarmingsrom, kafeteria).
Adresse til Kleppestø Ungdomsskole: Søre Myrane 2, 5300 Kleppestø
Finn frem til Kleppestø Ungdomsskole ved hjelp av google maps
Aspirantseminaret:
Askøy Videregående Skole (Aspirantseminaret)
Adresse til Askøy Forum: Søre Myrane 13, 5300 Kleppestø
Finn frem til Askøy Videregående Skole ved hjelp av google maps
UNDERHOLDNINGSKONKURRANSEN:
Vi setter stor pris på at korps kommer igjen og igjen. Skal vi få årets arrangement i havn etter
tidsplanen er vi avhengig av at korpsene ikke overskrider spilletiden sin på 15 min.
maksimum.
Litt om selve konkurransen:
• Programkonkurranse. Maks 100 poeng for fremførelse
• Åpen bedømming (Norges Musikkorps Forbund regler)
• Max 15 Minutters effektiv spilletid
• Korpset vil bli fulgt fra oppvarmingsrom og til scene.
• Pokal til de tre beste i hver gruppe
• Pokal til beste solist i hver divisjon
• Vandrepokal til beste poengsum uansett gruppe
Divisjonsinndeling – starttidspunkt:
• Aspirantavdeling:
08:45
• Junioravdeling:
10:15
• Generasjons avdeling:12:45
• 3. divisjon brass:
14:00
• 2. divisjon brass:
15:55
• 1. divisjon brass
17:35
• Konkurranseslutt:
18:00

Spillerekkefølge:
Spillerekkefølgen vil bli trukket og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår i løpet av helgen:
http://www.felleskorpset.info/tider/
Festkonsert og premieutdeling:
Sted: Askøyhallen
Festkonsert og premieutdeling lørdag kl 19:00
Askøy Brass Band spiller på festkonserten.
Vi selger billetter fra konkurransestart til alle som ønsker å "være med oss" på
festkonserten.
Billettpriser:
Konkurranse: kr 50,Festkonsert: kr 100,Heldags billett: kr 150,Innsending av partitur -omtale og program:
All nødvendig informasjon, slik som partiturer, sceneoppsett, og musikkprogram med evt.
solister, korpsomtale. Kan sendes direkte til følgende e-post:
v-spretten@felleskorpset.no
Mal for skjema finner dere i vedlagte mail eller på vår hjemmeside
http://www.felleskorpset.info/dokumenter-for-nedlasting/
Frist for Innsending;
Partiturer:
1. mars
Program:
1. mars
Sceneoppsett:
1. mars
HUSK å merke all informasjon og utfylte dokumenter med korpsnavn og Divisjon!!!!
Partiturene (sammen med omtaleskjemaet, sceneoppsett og musikkprogram) kan også
sendes med post til følgende adresse:
Ravnanger Brass
Postboks 116
5327 Hauglandshella
Mrk. Vårspretten 2018
Deltakerkorps sender inn 2 eksemplarer av partituret.
NB! Partiturene bør helst være dobbeltsidig og hvis mulig innbundet! Vårspretten 2016 tar
ikke ansvar for dommernes arbeidsforhold hvis partiturene er dårlige. Partiturene er
arbeidspartitur, og de blir makulert etter konkurransen.
Omtale av korps og program sendes sammen med partiturene. Dersom korpset skal spille

flere musikkstykker, må rekkefølgen oppgis på skjemaet sammen med eventuelle solister.
Solister:
Husk også å melde på evt. solister slik at de er med å konkurrere om solistpris
Slagverkutstyr tilgjengelig under konkurranse og oppvarming
Oversikt over tilgjengelig slagverk på Scenen finner dere på vår hjemmeside
http://www.felleskorpset.info/dokumenter-for-nedlasting/
For mer info rundt arrangementet: Følg med på vår hjemmeside:
www.felleskorpset.no
ASPIRANTSEMINARET:
Vi vil også i år gjenta suksessen med aspirantseminar for de som har spilt i ca. 1 år (de som
begynte å spille i høst).
Sted: Askøy Videregående Skole, rett ved siden av Askøyhallen
Adresse til Askøy Forum: Søre Myrane 13, 5300 Kleppestø
Finn frem til Askøy Videregående Skole ved hjelp av google maps
PS! Alle aspiranter som er på aspiranttreff, må ha voksne ledere med seg hele dagen.
Program – Aspirantseminaret:
11:45

Oppmøte/registrering Askøy Videregående Skole

12:00- 16:00 Aspiranttreff i Askøy Forum med instruktører fra Askøy Brass Band.
16:00-17:30 Medalje til alle som har deltatt
18:00

Generalprøve i Askøyhallen. Alle Aspirantene skal øve med Askøy Brass Band.

19:00

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

Mat og drikke:
Det vil under seminaret bli innlagt pauser. Det vil bli servert forfriskninger (fiskeburger,
drikke og frukt), men det kan være lurt å ha med matpakke.
Kafeteria:
Åpen kafe på Kleppestø Ungdomsskole hele dagen. Her er det mulighet for å kjøpe seg mat
(Sushi, Fiskeburger, wraps, påsmurte rundstykker, bagetter, hotdog, pizza, boller, kaker,
brus, kaffe, te, etc.).
Mange korps spiller også konkurranse denne dagen. Det er selvfølgelig mulig å gå å høre på
korpsene på konkurransen. Det forventes ro i konkurranselokalet og av erfaring vet vi at de

minste barna kan bli litt urolig. Vi anmoder derfor de voksne om å være spesielt
oppmerksom på dette.
Ytterligere informasjon rundt Vårspretten arrangementet vil bli sendt ut når det nærmer
seg.
For oppdatert infor rundt arrangementet, så kan dere følge med på vår hjemmeside:
www.felleskorpset.info
Er det noe mer dere lurer på - ta kontakt!
Spørsmål kan rettes til:
Helge Mucha - Leder Vårspretten
Telefon: 907 60 369
Mail: v-spretten@felleskorpset.no
Velkommen skal dere være alle sammen
Mvh Ravnanger Brass (tidligere Felleskorpset Askøy) – Arrangør av Vårspretten

