Infobrev nr 7/2018

Elverum, 25.april 2018

Hei alle korledere!
Nå er det drøye 6 uker til vi møtes i Elverum!
Jeg mangler tilbakemelding fra 3 kor og ber dere nå om å sende meg det jeg har etterspurt i Info nr 6
snarest.
Stevnekontingent
Denne er nå satt til kr 1300,Dere vil få en samlet regning fra kasserer i Elverum Mannskor basert på bekreftede antall deltagere hvor
også deres forhåndsbetaling på 5000,- er fratrukket.
De som har meldt at noen få av deres sangere ikke deltar på festmiddagen lørdag kveld har fått fratrukket
dette med kr 250,- pr person.
Her ber jeg dere holde fristen som nå er satt til 5 mai.
Stevnekontingenten dekker:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

honorar til komponistene/arrangørene av seminarsangene (Sommero og Ødegård)
honorar og hotell til våre tre seminarledere (Oftung, Eggen og Melby)
trykking av sanghefter og program
festmiddag m/drikke
lunsj begge dager m/drikke
leie av lokaler og utstyr
lyd og lys
Elverum Storband som spiller til dans lørdag kveld
pins og stolper til sangermedaljen
tilbehør, pynt, admkostnader
Åpen vurdering
Her har vi, etter innspill fra Norges korforbund, måtte begrense dette tilbudet. Så langt har dette løst seg
selv. Vi har 10 kor som ønsker denne utfordringen. Disse vil få 15 min hver for at dette skal bli en god
opplevelse med mulighet for tilbakemelding og tips fra seminarlederne (som er veiledere) for deretter å
synge på nytt.
De korene som deltar her må fremsende notene dere benytter på pdf-fil slik at veilederne får disse på
forhånd.
Disse sendes kunstnerisk@sangerstevnet2018.no
Dere er satt opp med den første av de 2 sangene dere meldte inn. Ønsker dere å endre dette må det skje
snarest.
Dere må i tillegg bringe med originalnoter for fremvisning før dere synger.
Anmoder om tilbakemelding fra de kor som ikke deltar aktivt på Åpen vurdering om dere kommer på fredag
og hører på de øvrige samt deltar på Kulturell Samklang.
Fordeling profan og kirke
Deres ønsker er registrert, men her går det ikke helt opp med tanke på antall da vi må fordele korene jevnt
på de 3 ulike konsertlokalene lørdag ettermiddag etter formell åpning. Vi vil ta hensyn til hvor dere sang på
stevnet i 2016.
Overnatting
De som har reservert på hotell Central og Elgstua samt på Folkehøgskolen må bekrefte antall før 1 mai.
Hotellene har meldt at de vil selge rom som ikke er bekreftet.
Hjemmesiden
Minner om presentasjon av eget kor som dere er oppfordret til i Info nr 5.
Vi har nå 15 kor presentert og ett til snart på plass.
Sendes info@sangerstevnet2018.no
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