
 

 

 

Her følger viktig informasjon om RM 2016.  
Les nøye og gi tilbakemelding innen gitte frister. 

Spillesteder 
Lørdag 5. mars 
• 1.-4. divisjon janitsjar: Fartein Valen, Stavanger Konserthus 
• Juniorkorps med janitsjarbesetning: Kuppelhallen, Bjergstedparken 
• Ensembler: Kuppelhallen, Bjergstedparken 
• Solister: Lille Konsertsal (UiS), Bjergstedparken 
• Samspillseminar for aspiranter fra janitsjarkorps, Stavanger Kulturskole 

Søndag 6. mars 
• 1.-3. divisjon brass: Fartein Valen, Stavanger Konserthus 
• 4. divisjon brass: Zetlitz, Stavanger Konserthus 
• Juniorkorps med brassbesetning: Zetlitz, Stavanger Konserthus 
• Samspillseminar for aspiranter fra brasskorps, Stavanger Kulturskole 

 
Registrering og utpakking 
Hovedkorps 
Registrering er i sekreteriatet til NMF Rogaland i Stavanger Konserthus. 
Korpsene må møte til registrering senest 20 min. før de skal til oppvarming. 

Hvert korps vil her få tildelt program, billettbånd, medaljer og anheng som bestilt.  
Det følger også med inngangsbillett til leder og dirigent. 

Hovedkorps skal pakke ut i foajéen i Stavanger Konserthus. 

Korpsene må ta med kasser og klær etter de har spilt.  
Vi har dessverre for liten plass til oppbevaring, slik at det kan ikke stå hele dagen 

Musikantene trenger ikke ta med notestativ. 
 

Junior RM 
Deltakerbevisene og medaljene til juniorkorpsene vil bli pakket i samme konvolutt som 
hovedkorpset. Alle konvolutter ligger i sekreteriatet i Stavanger Konserthus. 
Dersom det er forskjellige personer som er ansvarlige for junior- og hovedkorpsene, må 
disse gjøre en avtale som sikrer alle deltakerbevis. 
For de korpsene som kun har juniorkorps som deltar, så må de hente konvolutten i 
konserthuset senest 20 min. før oppvarming. 
Musikantene trenger ikke ta med notestativ. 

Junior RM Lørdag:  
Utpakking og oppvarming i Kuppelhallen.  
Musikantene møter senest 20 min. før oppvarming. 
 



Junior RM Søndag:  
Utpakking og oppvarming i Stavanger Konserthus.  
Musikantene møter senest 20. min før oppvarming. 

 
Utpakking 
Ved registrering vil korpsene blir vist til stedet hvor de skal pakke ut. 
Korpsene blir hentet der de pakker ut og fulgt til oppvarming.  
 

Slagverkutstyr 
Se vedlagt liste for utstyr som står på scenen.  
Stikker, køller og utstyr som ikke står på listen, må korpset ta med selv.  
Har korpset mye utstyr med seg, tas dette inn på baksiden av konserthuset i god tid før 
korpset skal på scenen.  

Merk! 
- Det vil ikke være noe tilgjengelig slagverkutstyr i Lille Konsertsal under solist RM. 
- Det vil være slagverkutstyr tilgjengelig i Kuppelhallen under ensemble RM. 

Solister  
Registrering vil bli foretatt i Lille Konsertsal lørdag 5. mars.  
Solistene må registrere seg 30 min. før gruppen de deltar i starter. 
Solistene pakker ut, varmer opp og spiller i tilknytning til Lille Konsertsal.  
Solistene blir fulgt fra oppvarming til Lille Konsertsal. 

Ensembler 
Ensemblene registrerer seg i Kuppelhallen lørdag 5. mars.  
Ensemblene må registrere seg 30 min. før gruppen de deltar i starter.  
Ensemblene pakker ut, varmer opp og spiller i Kuppelhallen. 

Dersom solistene og ensemblene som spiller med korpset søndag ønsker å høre på 
konkurransen lørdag, kan adgangstegnet hentes i sekreteriatet i Stavanger konserthus. 

 
Festkonsert 
Rogaland Ungdomskorps spiller festkonsert før premieseremoniene både lørdag og søndag i 
Fartein Valen, Stavanger Konserthus 
Lørdag 5. mars kl 19.00 
Søndag 6. mars kl 17.00 

Frist 28. februar!! 
Korpsene blir forhåndsplassert i salen. Meld fra om antall musikanter, ledere og 
dirigenter som skal på festkonsert til rogaland@musikkorps.no 

Merk!  
Foreldre, foresatte og søsken blir henvist til ledige plasser i salen.  
Være vennlig å informer musikantenes foreldre om dette på forhånd, slik at de ikke 
forventer å få sitte sammen med sine musikanter. Vår oppgave er å sørge for at deltakende 
musikanter har de beste plassene.  
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Billettpriser 
Under RM får publikum kjøpe billettbånd. Med billettbåndet får du tilgang til alle 
konkurransearenaene og festkonserten begge dager. 
Voksne kr 130,- 
Barn/student/honnør kr 50,- 
Familiebillett kr 300,- 
*Denne billetten gjelder for 2 voksne og barn fra samme familie. 
Barn under 4 år har gratis adgang. 
 
Det vil være kortterminal i Stavanger Konserthus og en i Kuppelhallen. 

For aspirantforeldre som kun skal høre konserten fra samspillseminaret, så koster billetten 
kr 50,- for voksne og kr 25,- for barn. 

Reisefordeling 
NMF Rogaland refunderer en del av reiseutgiftene til korps som har betydelige reiseutgifter 
for å kunne delta i konkurransen. Refusjonen overføres automatisk til korpsene i etterkant 
av konkurransen. Det er ikke nødvendig å levere inn reiseregninger. 

 

Med hilsen  
Administrasjonen i NMF Rogaland 
rogaland@musikkorps.no 
tlf: 982 41 161 
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