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5341 STRAUME     

Praktiske opplysninger om Sotrafestivalen 2017.  
 
Sotrafestivalen blir i år avviklet lørdag 18. november og vi vil med dette 
komme med følgende opplysninger om festivalen:  
 
Det er i år færre påmeldte korps, ensembler og solister som skal konkurrere i 
de ulike divisjonene. Dette fører til at vi må gjøre noen strukturelle endringer 
på arrangementet.  
 

1. Alle korps og solister/ensembler spiller i år på to scener. 
2. Aspirantseminaret blir avlyst på grunn av liten påmelding 
3. Festkonserten blir i gymsalen på Fjell Ungdomsskole. Parkering på 

samme plass som tidligere. 
 

Konkurransen starter klokken 08.30 / 09.00 for de ulike gruppene. 
 
Konkurransen vil foregå på Fjell Ungdomsskole hele dagen. 
Første korps som skal spille klokken 08.35 møter opp senest klokken 
08.10 og skal være i oppvarmingsrommet til de blir hentet.    

       
Deltakende korps og solister/ensembler må alle overholde den oppsatte 
spilletiden. Effektiv spilletid for junior er 10 minutter, og for brass, 
janitsjar og generasjon i de andre divisjonene, maks 15 min. Spilletid for 
ensembler og solister er satt til maks 10 min på scenen. 

       
Dersom noen korps ikke overholder tiden som er satt opp, blir det trekk 
i poengsum.  

 
To kopier av partitur og et sceneoppsett og spillerekkefølge må senest 
være hos oss innen 05. november. Dette kan gjerne skannes inn (skal 
være i PDF format) og sendes på e-post til oss innen fristen, eller i 2 
eksemplar i posten, til Sotra Brass, PB 127, 5342 Straume.  
Vi ønsker også korpsomtale, programvalg og spillerekkefølge tilsendt, 
enten på mail, på skjema som er sendt ut eller ligger på 
http://sotrafestivalen.no/ , eller http://sotrafestivalen.no/skjemaer.  
Dette vil bli brukt som informasjon og som pauseinnslag av 
konferansierene.  

 
TONO skjema / korpsinformasjon: 
Husk å fylle ut Tono rapport over hvilke stykker som skal spilles og lever / 
send dette inn til oss. Dette gjelder for alle. 
Alle korps skal sende korpsinformasjon som beskriver korpset og hva som 
skal spilles på scene. Det er viktig at den er kort og enkelt skrevet for å bli lest 
opp. Gjør det enkelt! 
 
 
 
 
 
 

http://sotrafestivalen.no/
http://sotrafestivalen.no/skjemaer


 
Følgende slagverkutstyr vil være på scenen i gymsalen,  og allrommet, sjekk 
hjemmesidene for oppdatering på utstyr.   
 
På scenene til solistene vil det være piano / CD spiller. Alt av små 
«perkusjonsutstyr» må medbringes. 
 
NB! Alt av trommestikker, køller osv må medbringes av korpsene selv.  
 
Ønsker korpsene noe mer, må dette medbringes etter avtale med 
Sotrafestivalen. Ta kontakt med oss i god tid før festivalen. Tid til rigging av 
ekstra trommeutstyr skal skje i en av pausene.  
 
OPPVARMING: 
Oppvarmingsrommet er klart når neste korps går på scenen. Korpsene blir 
hentet til oppvarmingsrommet og får i tillegg 5 min oppvarming i garderoben 
før de går ut på scenen, det vil si den tiden det tar å rydde til stoler på scenen. 
Det er svært viktig at korpsene er klar på sine rom i god tid før oppvarming. 
 
OPPMØTE: 
Alle korpsene skal ved ankomst melde seg på stevnekontoret og få utdelt 
egen deltakermappe. Der finnes siste informasjon om festivalen og billetter til 
alle musikantene, samt 2 billetter til korpsledere. Alle andre må kjøpe egne 
billetter til konsertlokalene. 
 

Husk at du / dere bare kommer inn i lokalet i pausene 
mellom hvert korps!  
Gi melding om dette til alle korpsledere, foreldre og andre som skal høre på 
sine håpefulle.  

 
BILLETTPRISER / BILLETKONTOR: 
Billettpriser for festivalen er følgende:  
 
Voksen kr. 100,- / barn kr 50,-  
 
Kun festkonsert kroner 50,- 
 
Alle billetter blir solgt på stevnekontoret i bygget vis a vis gymsalen på Fjell 
Ungdomsskole.  
 
Det er mulig å betale med minibankkort, og ta ut penger på stevnekontoret.   
I kiosken er det egen bankterminal som kan brukes ved betaling, i tillegg kan 
en betale med Vipps. 
 
Alle musikanter får eget armbånd til bruk under festivalen for å komme inn i 
konkurranselokaler og på festkonserten. Dette må de ha på armen hele 
dagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FESTKONSERT 
Årets festkonsert blir holdt i gymsalen på Fjell Ungdomsskole.  
Festkonserten begynner kl. 19.00. Premieutdelingen blir foretatt under 
festkonserten og vi håper derfor at flest mulig av korpsene kan delta på her. 
Vi ber om at korpsene ikke forlater festkonserten før den er ferdig.  
 
Etter premieutdeling vil dommerkommentarer for solister/ensembler fra plass 
4 og nedover ligge på et bord bak i rommet, sortert etter klasse. 
  
KAFE/KIOSK: 
Det er egen kafé ved festivalen, der vi selger varm mat som hot dog, pizza, 
lapskaus, kaker og kaffe mm. 
 
Ved spørsmål kontakt oss, ring eller send e-post (post@sotra-brass.no) 
Svein Lie   94827320 
Ivar Einarsen 90059153 
 
Hjemmesidene blir fortløpende oppdatert. www.sotrafestivalen.no.  
Vi har også facebookside, https://www.facebook.com/Sotrafestivalen/ 

 
Vi ønsker alle korps velkommen til Sotrafestivalen 2017.  

http://www.sotrafestivalen.no/
https://www.facebook.com/Sotrafestivalen/

