KUL – Kulturskolesamarbeidet i Lofoten
Vågan kulturskole
Vestvågøy kulturskole

Postboks 203 – 8376 LEKNES

Flakstad kulturskole
Moskenes kulturskole

Til korpsene i Nordland og Troms
Lørdag 12. november 2016 braker det løs igjen!
Kulturskolene i Lofoten arrangerer Nordavind for sjette gang, så det begynner å bli en flott
tradisjon.
Påmelding skjer på hjemmesiden: http://www.nordavind.no/ f.o.m. uke 37 og innen 1.
oktober!
Nytt for i år:
Vi har tidligere hatt festkonsert, men for å gjøre det rimeligere for deltakerne og det øvrige
publikum kuttes denne ut. Isteden avslutter vi konkurransedagen med premieutdeling med
musikalske og kulturelle innslag. Kvalitetsmessig vil dette uansett bli svært bra.
Generelt om Nordavind:
Vi i kulturskolene i Lofoten anser Nordavind for å være en viktig musikalsk møteplass for
korpsene i regionen, både sosialt og musikalsk.
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.
Konkurranseavvikling og repertoarvalg:
Hvert korps får i utgangspunktet 15 minutter. Det blir ikke pliktnummer.
Drill eller ikke drill:
Nordavind er en ren musikkonkurranse uten drill. Det er altså ikke anledning for korps å ha
med seg drillere på scenen.

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.
Dommere 2016:
Det blir en helt ny fagjury i år.
Seminarer:
Vi legger opp til å ha storbandseminar fredag den 11. november.
Sosialt:
For de yngste er det fortsatt diskobowling.
For de voksne satser vi på å få til musikerfest. I påmeldingsskjemaet må det gis
tilbakemelding på deltakelse.
Bevertning:
Nordavind anbefaler tacobufé på Thon hotell mellom kl. 17:00 og 19:00 på lørdag, ikke
minst fordi vi har fremforhandlet en god pris. Prisen er ved forhåndspåmelding kr 125,- mot
normalpris kr 205,Det er to måter å foreta slik forhåndspåmelding:
1. Korpsene melder seg på i påmeldingskjemaet. Nordavind fakturerer da korpset med
riktig antall tacogjester.
2. Korpsene melder seg på direkte til: lofoten.restaurantsjef@thonhotels.no innen 7.
november og betaler avtaler betalingsmåte med hotellet.
Priser for korpsdeltakerne:
Arrangementer:
Korpskonkurranse og premieutdeling: Gratis for musikantene.
Diskobowling: Gratis.
Musikerfest: Avhenger av respons.

Deltakeravgifter:
Skolekorps/ generasjonskorps / aspirantkorps: kr 1.500,Amatørkorps: kr 3.500,Pr. musikant, skolekorpsalder: kr 100,Pr musikant, voksne: kr 200,En hyggelig konklusjon:
Da imøteser vi stor interesse!
”Den som kommer først til mølla- prinsippet” gjelder her!
Vel møtt!
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