Infobrev nr 9/2018

Elverum, 02.juni 2018

Hei alle sammen!
Nå er det EN uke til vi møtes - vi gleder oss!
Sender dere siste info, noen påminnelser og etterspør bekreftelser.
Notehefter
Ber dere huske å ta med de noteheftene dere har til overs slik jeg har kommentert tidligere.
Disse skal omfordeles slik at alle får et originalt notehefte. Leveres ved innsjekk og jeg vil sørge for at
dere som mangler får.
Hjemmesiden
Ber dere bruke den - jeg får en del mail hvor det etterspørres informasjon som dere finner der.
Oppvarmingstider før konsertene (Åpen vurdering fredag og de tre konsertene lørdag) finner dere
under Konserter og en rød link på hvert konsertoppsett. Her er det en liten justering som må gjøres,
men det vil vær på plass i løpet av helgen. Dere vil også finne oppvarmingstider i konvolutten dere får
ved innsjekk.
Program
Alle får hvert sitt program som inneholder det dere trenger av informasjon om alt som skal skje disse 3
dagene. Der finner dere også kart over Elverum og kart over Glåmdalsmuseet - de samme kartene
som dere finner på hjemmesiden under Program/Info.
Innsjekk
Innsjekk er i foajeen i Rådhuset på fredag. Dere får en (eller 2 hvis dere er mange) konvolutt med ett
eksemplar til hver sanger av ; program, pin, stolpe til medalje samt et infoark til hvert kor om deres
oppvarmingstid(er) til konserten(e) dere deltar på, På samme ark finner dere oppstillingsrekkefølge til
sangerparaden.
Kommer noen lørdag er innsjekk i Elverumshallen fra kl 0800. Seminarene starter kl 0900.
Meld tilbake hvis noen av dere kommer lørdag.
Antall deltakere - sjekk eget kor
Vi er nå 562 sangere og dirigenter som deltar! Kjempebra!
Jeg lister nå det tallet jeg har og ber dere om en endelig sjekk av disse slik at det er korrekt antall i
konvoluttene av det dere skal ha. Det har vært en del justeringer underveis fra en del kor.
Tallet er dirigent+sangere. Første tall er deltakere på stevnet, andre er deltakere på middag lørdag.
Tynset Damekor 22 / 17
Leirets Damer 53 / 51
Os Damekor 21 / 21
Rena damekor 13 / 12
Canzona Nova 24 /22
Østby Sangkor 16 / 16
Jordet Sanglag 22 / 22
Rendalen Blandetkor 29 / 29
Ilseng Sangforening 15 / 14
Solheimkoret 31 / 26
Røros Sangforening 16 / 16

Os Mannskor 31 / 31
Trysil Mandskor 38 / 33
Løiten Sangforening 32 / 32
Øvre Rendal Mannskor 26 / 26
Vaaler Sangforening 18 / 18
Mannskoret Ljom 24 / 24
Koppang Mandskor 19/ 19
Grorud Mandskor 21 / 30
Sångföreningen Manhem 29 / 29
Kor Øst 13 /12
Elverum Mannskor 49 / 49

Her gjelder "silent procedure" - er tallene korrekt trenger dere ikke sende meg mail.
YR melder bra vær for helgen 8-10 juni. Håper det holder seg!
Mvh
Per-Ivar Norman
Hovedkomiteleder
Sangerstevnet 2018

