Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) præsenterer

Fredag d. 1. og lørdag d. 2. november 2013
Skanderborg gymnasium Højvangens Torv,
8660 Skanderborg.
Entrepris voksne 100,Børn under 12 år gratis.

DM Brass &
Koncertstævne 2017
- Konkurrence og koncertstævne
for Danmarks brass bands

Fredag den 3. november
og lørdag den 4. november 2017
Skanderborg Gymnasium

daonet.dk

kørs

DAO’s aktiviteter
er støttet af:

DM Brass 2017

Invitation til DM Brass & Koncertstævne 2017
Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) inviterer hermed
til det officielle danmarksmesterskab for brass bands
DM Brass 2017. Konkurrencen afholdes:

Deltagergebyret ved deltagelse i DM Brass 2017 er:
•
•
•
•
•

Fredag den 3. og lørdag den 4. november 2017
på
Skanderborg Gymnasium
Højvangens Torv 6, 8660 Skanderborg

Elitedivision – kr. 7.000,- pr. orkester
1. division – kr. 6.500,- pr. orkester
2. division – kr. 5.000,- pr. orkester
3. division – kr. 5.000,- pr. orkester
Koncertdivision – kr. 1.000,- pr. orkester

Endelig deltagerbetaling opkræves særskilt.

Konkurrenceregler

Deltagelse ved DM Brass & Koncertstævne 2017 er
åben for alle brass bands, der ved tilmeldingen er
medlem af DAO samt de orkestre, der via deltagelse
ved Aamuk 2017 har vundet adgang til DM Brass &
Koncertstævne 2017.

DAO’s Konkurrenceregler for DM Brass danner
grundlag for DM Brass-konkurrencerne.
Konkurrencereglerne kan downloades fra DAO’s
hjemmeside.

Koncertdivisionen

Kvalifikation til Elitedivision

De orkestre, der ikke har lyst til at konkurrere, men
gerne vil deltage i DM Brass & Koncertstævne 2017,
kan tilmelde sig Koncertdivisionen.

Følgende orkestre er kvalificeret til at deltage i DM
Brass-konkurrencens Elitedivision:
•
•
•
•
•
•

Orkestre, som deltager i Koncertdivisionen, har
mulighed for at blive vurderet af to musikalske
bedømmere. Bedømmelsen er valgfri og sker uden for
konkurrence.
Efter orkestrets koncert har orkestret mulighed at møde
de to bedømmere ”under fire øjne” i ca. 15 min. for en
mundtlig feedback til orkestret.

Orkestre, som ikke er kvalificeret for deltagelse i
Elitedivisionen, kan frit tilmelde sig i hhv. 1., 2. eller 3.
division.

Tilmelding og deltagergebyr

Afviklingsplan

Deltagelse ved DM Brass 2017 kan ske i én af
følgende divisioner
•
•
•
•

Concord Brass Band
FDF Christianshavn Brass Band
Lyngby-Taarbæk Brass Band
Silkeborg Blæserne
Århus Brass Band
Nordvestjysk Brass Band

DM Brass 2017 afvikles efter følgende foreløbige
afviklingsplan:

Elitedivision
1. division
2. division
3. division

Fredag den 3. november
Kl. 17:30 – 1. division, pligt
Kl. 19:00 – Koncertdivision (uden for konkurrence)
Kl. 19:30 – Elitedivision, pligt
Lørdag den 4. november
Kl. 10:00 – 3. division, pligt + selvvalgt
Kl. 12:00 – 1. division, selvvalgt
Kl. 13:00 – Koncertdivision (uden for konkurrence)
Kl. 13:30 – 2. division, pligt + selvvalgt
Kl. 16:30 – Elitedivision, selvvalgt
Kl. 19:00 – Festmiddag
Kl. 21:00 – Præmieoverrækkelse
Kl. 21:30 – Aftenfest
Kl. 01:00 – Aftenfesten slutter

Tilmelding samt indbetalt tilmeldingsgebyr (depositum)
på kr. 1.500,- skal være DAO i hænde 1. juli 2017.
Tilmelding sker til info@daonet.dk med angivelse
orkester og division.
Tilmeldingsgebyret skal indbetales til:
Bank:
Spar Nord
Reg.nr.:
9001
Kontonr.:
4560745651
Orkestre, som ønsker at deltage ved DM Brass &
Koncertstævne 2017 uden for konkurrence, kan
tilmelde sig Koncertdivisionen. Tilmelding til
Koncertdivisionen skal være DAO i hænde senest den
1. oktober.

(DAO forbeholder sig ret til ændringer i
afviklingsplanen afhængig af antallet af tilmeldte
orkestre i de enkelte DM-divisioner)
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Tidsramme

Lodtrækning og spillerækkefølge

Følgende tidsramme er afsat til orkestrenes selvvalgte
værk i de enkelte divisioner. Tidsrammen er inkl.
opstilling, indgang, musikalsk fremførelse, bifald
og udgang:

Lodtrækning for 1., 2. og 3. division og for
Koncertdivisionen foretages fredag den 6. oktober.
Spillerækkefølgen offentliggøres umiddelbart herefter
på DAO’s hjemmeside.

•
•
•
•
•

Elitedivision – Max. 25 min.
1. division – Max. 20 min
2. division – Max. 20 min
3. division – Max. 20 min
Koncertdivision – Max. 30 min.
(koncertprogram)

Frem til fredag den 20. oktober kan alle orkestre i 1., 2.
og 3. division indbyrdes aftale at bytte spilletidspunkt
med et andet orkester i samme division. Dette gælder
også orkestrene inden for Koncertdivision, som kan
aftale at bytte spilletidspunkt.

Alle orkestre har 20 min i opvarmning.

Alle ændringer i spillerækkefølge skal meddeles DAO
hurtigst muligt på info@daonet.dk.

Stævneguider sørger for, at tidsplanen bliver overholdt.
Deres anvisninger skal respekteres.

Ændringer til spillerækkefølgen senere end to uger før
konkurrencen, er ikke mulig.
Endelig spillerækkefølge for 1., 2. og 3. division
offentliggøres på DAO’s hjemmeside lørdag den 21.
oktober.

Pligtstykker
Årets DM-pligtstykke er offentliggjort, og orkestrene
bedes selv anskaffe disse stykker.
Pligtstykkerne er som følger:

Transportrefusion

Elitedivision
Actaeon (Gareth Wood)
Forlag: Prima Vista Musikk

Deltagende orkestre rejsende fra øst for Storebælt
(Sjælland) modtager transportrefusion på kr. 3.500,- pr.
orkester. Transportrefusionen modregnes i den
endelige deltagerbetaling.

1. division
A Moorside Suite (Gustav Holst)
Forlag: R. Smith & Co. LTD

Der gives ikke transportrefusion til orkestre deltagende
i Koncertdivisionen.

2. division
The Graces of Love (Oliver Waespi)
Forlag: Beriato Music

CD-optagelse/rettigheder

3. division
Partita (Edward Gregson)
Forlag: R. Smith & Co. LTD

Alle deltagende orkestre modtager ultimo november en
CD-optagelse med orkestrets egne fremførelser. DAO
forbeholder sig ret til at offentliggøre orkestrenes
fremførelser ved DM Brass 2017 til streaming på
DAO’s hjemmeside, www.daonet.dk.

Partiturer til selvvalgt
værk/koncertprogram

Aftenfest/festmiddag

Orkestre, som deltager i DM-konkurrence skal senest
den 31. juli indsende partiturer (tre eksemplarer,
indbundet) af orkestrets selvvalgte værk.

Festmiddagen vil finde sted på gymnasiet og vil byde
på en udsøgt festbuffet. Info vedr. aftenfest og
festmiddag udsendes til alle tilmeldte orkestre primo
september.

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

I løbet af festmiddagen afsløres resultatet af
konkurrencen efterfulgt af præmieoverrækkelse.
Betaling for aftenfest og festmiddag opkræves sammen
den endelige deltagerbetaling til betaling.

Alle partiturer sendes til medlem af musikudvalget
Jørgen Münster (se adresse sidst i invitationen)
Alle indsendte partiturer returneres til orkestret
umiddelbart efter præmieoverrækkelsen.

Overnatningsmulighed/morgenmad
DAO arrangerer i samarbejder med lokale orkestre
indkvarteringsmulighed på gymnasiet. Nærmere
information følger.
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Spørgsmål
DAO's hjemmeside, www.daonet.dk, vil løbende blive
opdateret med relevant stævneinformation og andre
praktiske informationer frem mod DM Brass 2017.
Evt. spørgsmål kan rettes til DAO på info@daonet.dk.
Alle partiturer sendes til musikudvalgets formand:
Jørgen Münster
Fagerlunden 6
2950 Vedbæk

Vigtige datoer
1/7 - Tilmelding til DM samt indbetaling af depositum
31/7 - Fremsendelsen af partiturer selvvalgt opgave
1/10 - Tilmelding koncertdivision
1/10 - Fremsendelse af programnoter, tekst og billede
til det trykte programhæfte
1/10 - Fremsendelse af tydelig orkesteropstilling inkl.
slagtøjsopstilling
8/9 - Sidste rettidige registrering af orkestermedlemmer
i DAOs medlemsdatabase (Elitedivision)
6/10 - Lodtræning 1.,2. 3. division
21/10- Spillerækkefølge offentliggøres

DAO’s aktiviteter er støttet af:

Bliv opdateret på det seneste nye fra DAO
- følg os på facebook.com/daonet.dk
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