2017
Vi takker for påmelding til Vårspretten 2017. Vi blir 31 deltakende korps, så dette blir bra 
Aspirantseminar:
Vi har fremdeles plasser igjen på aspirantseminaret, så hvis det er noen som vil etteranmelde sine
aspiranter, så er det ingen problem Foreløpig er vi 106 påmeldte aspiranter.
Påmelding:
1)
påmelding via nettet gjøres her:

påmeldingaspirantseminarvårspretten2017

Påmelding kan også gjøres manuelt på e-post til: v-spretten@felleskorpset.no

2)

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.
Program:
Underholdningskonkurransen
Lørdag 18. mars 2017 på Ravnanger Ungdomsskole, i Grendahussalen

•
•
•
•
•

•
•

Aspirantavdeling: start kl 08:15
Junioravdeling: start kl 10:15
Generasjons avdeling: start kl 12:15
3. divisjon brass: start kl 14:10
3. divisjon janitsjar: start kl 15:30
2. divisjon brass: start kl 16:10
1. divisjon brass start kl 18:30

Aspirantseminaret:
Lørdag 18. mars 2017 i Askøy Forum, rett nedenfor Ravnanger Ungdomsskole

•

start kl 12:00 til ca. 16:00

Festkonsert og premieutdeling:
Lørdag 18. mars 2017 i Askøy Forum
Festkonsert og premieutdeling lørdag kl 19:00
Billettpriser:
Konkurranse: kr 50,Festkonsert: kr 100,Heldags billett: kr 150,-

Spillerekkefølge:
Spillerekkefølgen er trukket og lagt ut på hjemmesidene til Felleskorpset,
http://www.felleskorpset.info/tider/
Du vil også finne spilletidene vedlagt.

PARTITUR - OMTALE AV PROGRAM OG KORPS - INNSENDING
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 2017
Program:
1. mars 2017
Sceneoppsett: 10. mars 2017
HUSK å merke all informasjon og utfylte dokumenter med korpsnavn og Divisjon!!!!
Solister:
Husk også å melde på evt. solister slik at de er med å konkurrere om solistpris
15 Minutters effektiv spilletid

•
•
•
•
•

Korpset vil bli fulgt fra oppvarmingsrom og til scene.
Åpen bedømming (Norges Musikkorps Forbund regler)
Pokal til de tre beste i hver gruppe
Pokal til beste solist i hver divisjon
Vandrepokal til beste poengsum uansett gruppe

Partiturene (sammen med omtaleskjemaet, sceneoppsett og musikkprogram) kan også sendes på
«gamle» måten til:
Post: Felleskorpset Askøy
postboks 116
5327 Hauglandshella
Mrk. Vårspretten 2016
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. Vennligst fyll ut vedlagte dokumenter.
Dersom korpset skal spille flere musikkstykker, må rekkefølgen oppgis på skjemaet sammen med
eventuelle solister
Slagverkutstyr tilgjengelig under konkurranse og oppvarming
Oversikt over tilgjengelig slagverk på Scenen finner dere på Felleskorpset Askøy sine hjemmesider:

http://www.felleskorpset.info/dokumenter-for-nedlasting/

Festkonsert og premieutdeling:
Årets festkonsert blir i Askøy Forum. Idrettshallen som ligger på nedsiden av Ravnanger Grendahus.
Askøy Brass Band spiller festkonserten i forbindelse med Vårspretten 2017.
Vi selger billetter fra konkurransestart til alle som ønsker å "være med oss" på konserten.
For mer info rundt arrangementet: Følg med på hjemmesiden: www.felleskorpset.no
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
Felleskorpset Askøy

