KUL – Kulturskolesamarbeidet i Lofoten
Vågan kulturskole
Vestvågøy kulturskole

Postboks 203 – 8376 LEKNES

Flakstad kulturskole
Moskenes kulturskole

Til korpsene i Nordland og Troms
Lørdag 31.
31. oktober 2015
2015 braker det løs!
Kulturskolene i Lofoten arrangerer Nordavind for femte gang, basert på suksessene fra de
første fire år. Vi har vært så heldige å få arrangere konkurransen i Lofoten kulturhus, et bygg
som har alle kvaliteter for å lage en perfekt ramme rundt arrangementet.
Påmelding skjer på hjemmesiden: http://www.nordavind.no/
Les og meld dere på snarest, men senest innen 1. oktober!
oktober!
Begrenset antall korps. «Første mann til møllamølla- prinsippet»
prinsippet» gjelder her!
her!
Vi i kulturskolene i Lofoten ser at det å skape musikalske møteplasser er viktig, både sosialt
og musikalsk. Med de store geografiske områdene vi har i regionen, er det viktig å finne et
møtested som er tilfredsstillende for flest mulig, slik at så mange som mulig har anledning å
komme.
Nordavind er en underholdningskonkurranse der man kan oppnå 100 poeng på fremførelse
og 10 poeng på programvalg.
Det blir i utgangspunktet konkurrert innen tre hovedklasser; amatørkorps, generasjonskorps
og skolekorps. Det blir fortrinnsvis også inndeling i brass og janitsjar. Men vi tar forbehold
om mulig endring av klasseinndeling i hht. påmeldingsresponsen. Så blir det en klasse for
aspirantkorps/grupper.
Konkurransedagen avsluttes med en forrykende festkonsert og premieutdeling. Lofoten
Arctic Ensemble spiller på festkonserten.
Konkurranseavvikling og repertoarvalg:
repertoarvalg:
Hvert korps får 15 minutter effektiv spilletid. Det er hensiktsmessig i en
underholdningskonkurranse å vise frem både klanglige og tekniske kvaliteter.
Drill eller ikke drill:
Nordavind er en ren musikkonkurranse uten drill.

Aspirantkorps:
Det blir en egen aspirantkorps- klasse i Nordavind, der aspirantkorpsene ikke får vanlig
rangering, men kun konstruktiv tilbakemelding fra dommerne. Denne klassen egner seg for
”restartede” skolekorps under oppbygging. Et skolekorps kan melde på både hovedkorpset
og aspirantkorpset, men må da foreta to forskjellige påmeldinger og betale for begge
gruppene. Aspirantgruppene får 5 minutter til spilling. Vi jobber for øvrig med å få til et
seminar for aspirantene, et seminar som i så fall vil bli avholdt etter at de har spilt.
Dommere 2015
2015:
Russel Gray, Storbritannia: En verdenskjent og høyt utdannet dirigent og kornettist i
brassbandbevegelsen i Storbritannia. Det henvises til hans hjemmeside:
http://russellgray.co.uk/
En dommer til: Det skal være en dommer til i juryen. Det jobbes med navn, og vi får det i
boks ganske snart.
Seminarer:
Det kan være aktuelt å arrangere trompet/kornett-mesterklasse v/Russel Gray søndag 1.
november. Meld fra om interesse snarest! Det er mulig å være både aktiv og passiv deltaker.
Sosialt:
For de yngste er det fortsatt diskobowling. For de voksne blir opptil enhver om og/eller på
hvilken måte hvert korps/hver musiker ordner seg angjeldende dette. Det vil nok være noe
musikk på Thonhotellet og andre steder i Svolvær på lørdagskvelden.
Bevertning:
Det er opp til hvert korps å avgjøre hvor og hva de vil spise. Nordavind anbefaler tacobufé på
Thon hotell mellom kl. 17:00 og 19:00 på lørdag, men korpsene må melde på direkte til:
lofoten.restaurantsjef@thonhotels.no innen 25. oktober.
Priser for korpsdeltakerne:
Arrangementer:
Korpskonkurranse: Gratis for musikantene. Det øvrige publikum, inkl. foreldre betaler kr
150,-.
Festkonsert: kr 150,Diskobowling: Gratis

Deltakeravgifter:
Skolekorps/ generasjonskorps / aspirantkorps: kr 1.500,Amatørkorps: kr 3.500,Pr. musikant, skolekorpsalder: kr 50,Pr musikant, voksne: kr 150,En hyggelig konklusjon:
Da imøteser vi en stor interesse, i år som tidligere!
”Den som kommer først til mølla- prinsippet” gjelder her!
Vel møtt!

Leknes, 20.08.2015
Mvh. KUL – kulturskolene i Lofoten
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