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Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) præsenterer 

Lørdag den 1. april 2017 fra kl. 13:00 
 
Entré voksne kr. 100,-  
Børn under 12 år gratis 

HarmoniFestival 
& DM 2017 

DAO’s aktiviteter er 
støttet af: 
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Invitation til HarmoniFestival & DM 2017 
 
Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) inviterer hermed til DM og Koncert-
stævne for harmoniorkestre HarmoniFestival & DM 2017, som afholdes: 
 

Lørdag den 1. april 2017   
 

i Vesthimmerlands musikhus ”Alfa” i Aars.  

Deltagelse er åben for alle harmoniorkestre, der ved tilmeldingen er medlem af 
DAO. 

 
Tilmelding og deltagergebyr 
Deltagelse i konkurrencen kan ske i én af følgende DM-divisioner: 

• 1. division 
• 2. division 
• 3. division 

Tilmelding samt indbetalt tilmeldingsgebyr (depositum) på kr. 1.500,- skal være 
DAO i hænde senest den 1. Februar 2017. Ved tilmelding oplyses division og 
det forventede antal musikere, som orkestret deltager med. Husk at angive, at 
orkestret er bekendt med konkurrencereglerne. Tilmelding sker via mail til in-
fo@daonet.dk. Det resterende beløb vedr. deltagergebyr samt evt. betaling til 
festmiddag opkræves inden den 1. april 2017. 

Tilmeldte orkestre kan frem til og med den 1. marts trække tilmelding til DM for 
harmoniorkestre tilbage. Såfremt et tilmeldt orkester trækker sin tilmelding til-
bage, refunderes det allerede indbetalte depositum ikke. Såfremt et orkester 
trækker sin tilmelding efter den 1. marts vil hele deltagergebyret blive opkrævet 
til betaling. 

Orkestre, som ønsker at deltage ved HarmoniFestival & DM 2017 uden for 
konkurrence, kan tilmelde sig Koncertdivisionen. Tilmelding til Koncertdivisio-
nen skal være DAO i hænde senest den 1. marts. Tilmelding sker via mail til 
info@daonet.dk. 

Tilmeldingsgebyret skal indbetales til: 
Bank:             Spar Nord 
Reg.nr.:          9001 
Kontonr.:        4560745651 
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Deltagergebyret ved deltagelse i HarmoniFestival & DM 2017 er: 

• DM-division (1., 2. eller 3. division) – kr. 4.500,- pr. orkester 
• Koncertdivision – kr. 1.000,- pr. orkester 

Endelig deltagerbetaling opkræves særskilt til betaling 
 
Konkurrenceregler 
DAO’s Konkurrenceregler for HarmoniFestival & DM (1. august 2016) danner 
grundlag for konkurrencen i DM-divisionerne. Nærværende invitation til DM er 
desværre forsinket, og derfor er det datoerne her, der gælder, og ikke datoerne 
i konkurrencereglerne. 

Konkurrencereglerne er vedhæftet invitationsmailen og kan findes på DAO’s 
hjemmeside – www.daonet.dk. 

Bemærk endvidere at konkurrencereglerne på nogle punkter ikke passer med 
den nye praksis – det vil blive fremhævet i det følgende. 

Kvalifikation til EM 2017 
Vinderen af 1. division kvalificerer sig til deltagelse i European Championship 
for Wind Orchestras (ECWO) 2018. Se http://www.ecwo.eu. 

DAO yder økonomisk støtte til EM-deltagelse. 

Afviklingsplan 
HarmoniFestival & DM 2017 afvikles sådan, at orkestrene i DM-divisionerne og 
orkestrene i Koncertdivisionen blandes for at opnå et varieret musikalsk pro-
gram.  

Første orkester forventes programsat med start kl. 13:00. Sidste orkester for-
ventes at slutte kl. ca. 19:00.  
 
HarmoniFestival & DM 2017 afsluttes med gallakoncert samt festmiddag fra kl. 
20:00 efterfulgt af præmieoverrækkelse og aftenfest. Arrangementet slutter kl. 
kl. 01:00.  

(DAO forbeholder sig ret til ændringer i afviklingsplanen afhængig af antallet af 
tilmeldte orkestre i de enkelte DM-divisioner og i Koncertdivisionen) 
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Tidsramme 
Følgende tidsramme fremgår af konkurrencereglerne. Tidsrammen er inkl. 
opstilling, indgang, musikalsk fremførelse (pligtstykke og selvvalgt koncertpro-
gram), bifald og udgang: 

• 1. division – maks. 45 min. 
• 2. division – maks. 45 min. 
• 3. division – maks. 30 min. 
• Koncertdivision – maks. 30 min. (kun selvvalgt koncertprogram) 

Da pligtstykket i 1. division i år har en varighed af 13-14 minutter, vil orkestrene 
i denne division få i alt maks. 50 min. til rådighed. 

 
Pligtstykker 

Tidligere er pligtstykker blevet tilsendt orkestrene et par måneder før konkur-
rencedagen, men denne gang er pligtstykkerne offentliggjort 1 år før. Det for-
udsættes, at orkestrene selv anskaffer disse noder. DAO vil sørge for partiturer 
til dommerne. 

Partiturer til selvvalgt koncertprogram 
Orkestre, som deltager i DM-konkurrencen (1., 2. eller 3. division) skal senest 
den 14. februar indsende partiturer (tre eksemplarer, indbundet) af orkestrets 
selvvalgte koncertprogram.  

Orkestre, som deltager i Koncertdivision skal senest den 1. marts indsende 
partiturer (to eksemplarer, indbundet) af orkestrets selvvalgte koncertprogram.  

Alle partiturer sendes til formanden i DAO’s musikudvalg: 

Erik Kjær 
Kvægenbjergvej 17 
Såby, 8752 Østbirk 

Alle indsendte partiturer returneres til orkestret umiddelbart efter præmieover-
rækkelsen.  
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Mundtlig feedback til orkestre i Koncertdivisionen 
Orkestre, som deltager i Koncertdivisionen, har mulighed for at blive vurderet 
af to musikalske bedømmere. Bedømmelsen er valgfri og sker uden for konkur-
rence. 

Efter orkestrets koncert har orkestret mulighed at møde bedømmerne i ca. 15 
min. for en mundtlig feedback til orkestret. 

Lodtrækning om spillerækkefølge 
Lodtrækning om spillerækkefølge for 1., 2. og 3. division og for Koncertdivisio-
nen foretages af DAOs musikudvalg fredag den 4. marts. Spillerækkefølgen 
offentliggøres umiddelbart herefter på DAOs hjemmeside. 

Frem til og med fredag den 18. marts kan alle orkestre indbyrdes aftale at bytte 
spilletidspunkt med et andet orkester i samme division (dvs. at et 1. divisions-
orkester kun kan bytte med et andet 1. divisions-orkester osv.). 

Alle ændringer i spillerækkefølge skal straks meddeles DAO info@daonet.dk.  

Endelig spillerækkefølge ved HarmoniFestival & DM 2017 offentliggøres på 
DAOs hjemmeside den 22. marts. 

 
Transportrefusion 
Deltagende orkestre rejsende øst for Storebælt (Fyn og Sjælland) modtager 
transportrefusion på kr. 3.500,- pr. orkester.  

Der gives ikke transportrefusion til orkestre deltagende i Koncertdivisionen. 
 

CD-optagelse/rettigheder 
Alle deltagende orkestre modtager ca. fire uger efter HarmoniFestival & DM en 
CD-optagelse med orkestrets egne fremførelser.  

DAO forbeholder sig ret til at offentliggøre orkestrenes fremførelser til stre-
aming på DAO’s hjemmeside eller fx Youtube. 
 
 
Aftenfest/festmiddag 
Information vedr. aftenfest og festmiddag udsendes til alle tilmeldte orkestre 
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senest sidst i februar. Det forventes, at kuvertprisen bliver kr. 200 for festmid-
dag ekskl. drikkevarer. 
 
Slagtøj 
DAO vil sørge for, at det slagtøj, der er nødvendigt for at kunne pligtstykkerne, 
er til rådighed for alle deltagende orkestre. Af tidsmæssige årsager skal ALLE 
deltagende orkestre anvende dette slagtøj. En komplet oversigt over det slag-
tøj, som DAO stiller til rådighed vil være at finde på DAOs hjemmeside fra den 
14. februar. Slagtøjet vil kunne besigtiges på scenen lørdag den 1. april i tids-
rummet 12:00 – 13:00. 
 
 
Spørgsmål 
DAOs hjemmeside, www.daonet.dk, vil løbende blive opdateret med relevant 
information og andre praktiske oplysninger frem mod HarmoniFestival & DM 
2017. 
 
Evt. spørgsmål kan rettes til DAOs generalsekretær Peter Jessen Lundorf på 
info@daonet.dk eller mobil 24896510.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

HarmoniFestival & DM 2017 er støttet af: 
 

 
 
 
 

 
Bliv opdateret på det seneste nye fra DAO 

- følg DAO på facebook.com/daonet.dk 
 


