Infobrev nr. 6/2018

Elverum, 13.Mars.2018

Hei alle korledere!
Nå er det 3 måneder til stevnet og det er behov for tilbakemeldinger og ønsker fra dere, samt at dere
trenger mer detaljer fra oss.
Viser også til orientering gitt på NKØ Østerdalen sitt årsmøte av Elverum Mannskor sin president Jan
Eirik Krey.
Sanger
Alle kor skal nå ha fått notebladene til seminardelen av stevnet som arrangeres lør 9 juni og
forhåpentligvis startet øving på disse.
Øvrige poster på programmet dere må forberede eget repertoar/sanger til er:
•
•
•
•
•

Åpen vurdering. De som ønsker å delta og bli vurdert må ha 2 sanger til dette. Hvis det blir mange
som vil ta denne utfordringen kan det medføre at dere bare får fremføre 1 sang til vurdering.
Konsertene lørdag ettermiddag. 3 sanger pr kor. Her kan selvsagt 2 av sangene fra Åpen vurdering
nyttes.
Friluftskonsert på Glomdalsmuseet. 1 sang pr kor som fremføres på de ulike tun. Flott hvis denne har
lokal tilknytning uten at dette er noe krav. Gjestekorene vil også få fremføre 1 sang hver.
Busksang for de som vil bidra med dette lørdag ettermiddag etter konsertene. Her er det naturlig både
å benytte de sanger som dere bruker på de 3 programpostene nevnt over samt mer løssluppent stoff.
Sangermiddag. Det bruker å ordne seg selv med både spontane drikkeviser og andre klassikere.
Fordeling på de ulike arenaer
Elverum Mannskor vil fordele deltagende kor på de 3 ulike konsertlokalene lørdag ettermiddag etter
formell åpning. Disse er: Elverum kirke, Festsal rådhuset og Aulaen Folkvang. Altså 1 kirkekonsert og
2 profankonserter.
Dere vil også bli fordelt på ulike busksangsteder I Elverum etter konsertene lørdag.
Innmelding fra korene
Vi trenger informasjon fra dere som følger:

•
•
•

Deltakelse på Åpen vurdering. Vil dere delta der?
Ønske om kirke- eller profankonsert? Her vil vi se på hva de ulike kor har deltatt på de siste
sangerstevner og forbeholder oss retten til å fordele dette.
De 3 sangene som fremføres på konsertene må oppgis med detaljer: Dirigentens navn/sangens
navn/tekst-, komponist- og evt arrangementsansvarlig/behov for piano og da hvem som
akkompagnerer.
Blir det innmeldt de samme sanger fra 2 eller flere kor vil vise på fordeling på de 3 konsertstedene og
også eventuelt hvem som melder inn først.

•
•

Sangene til Åpen vurdering: de samme detaljer som nevnt for konsertene
Friluftskonserten: de samme detaljer som nevnt for konsertene, men der blir det naturlig nok uten
piano.
Sendes stevnekontor@sangerstevnet2018.no
Frister
Her ber jeg dere overholde datoene som er satt. Dette fordi vi skal få trykket program med detaljer om
sangene dere skal synge. Videre må vi ha eksakt antall på deltakere som igjen påvirker
deltagerkontingenten pr deltaker. Budsjettet fordeles på antall deltakere med fratrekk fra det dere har
forhåndsbetalt. Dette blir gjort etter 15 april når vi vet det eksakte antallet.

•
•

Innmelding av de ulike sangene som skal benyttes på ulike arenaer: senest innen 15 april
Endelig påmelding fra hvert kor med antall og navn på sangere og dirigent: 15 april
Eventuelle mat allergier bes oppgitt.

•

Innbetalingsfrist for deltagerkontingent: 1 mai
Hjemmesiden
Minner om presentasjon av eget kor som dere er oppfordret til i Info nr 5.
Sendes info@sangerstevnet2018.no
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