HarmoniFestival
& DM 2019 i
DR Koncerthuset
Lørdag den 6. april 2019 fra kl. 13:00

daonet.dk

Dansk Amatør Orkesterforbund inviterer til

Harmonifestival & DM
2019 er forventeligt
støttet af:

HarmoniFestival & DM 2019
Invitation til HarmoniFestival & DM 2019
Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) har hermed den store glæde at invitere
til HarmoniFestival & DM 2019, som afholdes:
Lørdag den 6. april 2019
i DR Koncerthuset, studie 2, DR-byen i København.
Deltagelse i koncertstævnet er åben for alle DAO’s medlemsorkestre. Dog er
konkurrencedivisionerne forbeholdt harmoniorkestre.
Tilmelding og deltagergebyr i koncertdivisionen
Tilmelding til Koncertdivisionen samt indbetalt tilmeldingsgebyr (depositum) på
kr. 1.000,- skal være DAO i hænde senest den 1. marts. Tilmelding sker via
mail til info@daonet.dk.
Tilmelding og deltagergebyr i konkurrencedivisionerne
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 15. november 2018.
Ved tilmelding oplyses division og det forventede antal musikere, som orkestret
deltager med. Tilmelding sker via mail til info@daonet.dk.
Det resterende beløb vedr. deltagergebyr samt evt. betaling til festmiddag opkræves inden den 1. april 2019.
Indbetaling
Tilmeldingsgebyret skal indbetales til:
Bank:
Spar Nord
Reg.nr.:
9001
Kontonr.:
4560745651
Deltagergebyret ved deltagelse i HarmoniFestival & DM 2019 er:
•
•

DM-division (1., 2. eller 3. division) – kr. 4.500,- pr. orkester
Koncertdivision – kr. 1.000,- pr. orkester
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Konkurrenceregler
DAO’s Konkurrenceregler for HarmoniFestival & DM (1. august 2018) 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.
Kvalifikation til EM 2020
Vinderen af 1. division kvalificerer sig til deltagelse i European Championship
for Wind Orchestras (ECWO) 2020. Se http://www.ecwo.eu.
DAO yder økonomisk støtte til EM-deltagelse.
Afviklingsplan
HarmoniFestival & DM 2019 afvikles sådan, at orkestrene i DM-divisionerne og
orkestrene i Koncertdivisionen blandes for at opnå et varieret musikalsk program.
Første orkester forventes programsat med start kl. 13:00. Sidste orkester forventes at slutte kl. ca. 19:00.
HarmoniFestival & DM 2019 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)
Tidsramme
Følgende tidsramme fremgår af konkurrencereglerne.
For orkestrenes selvvalgte program gælder, at nettospilletiden skal holde sig
inden for nedenstående grænser.
• 1. division: højst 30 minutter, dog mindst 20 minutter
• 2. division: højst 25 minutter
• 3. division: højst 20 minutter

Pligtstykker i konkurrencedivisionerne
Pligtstykkerne i de tre divisioner er alle skrevet af Philip Sparke:
1. division: Three Washington Statues
2. division: Neapolitan Holiday
3. division: A Huntingdon Celebration
Værkerne er udgivet på “Anglo Music Press”.
Det forudsættes, at orkestrene selv anskaffer disse noder.
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Partiturer til selvvalgt koncertprogram
Orkestre, som deltager i konkurrencen (1., 2. eller 3. division) skal senest den
31. december indsende partiturer (tre eksemplarer, indbundet) af orkestrets
selvvalgte koncertprogram.
Orkestre, som deltager i Koncertdivisionen skal senest den 1. marts indsende
partiturer (tre eksemplarer, indbundet) af orkestrets selvvalgte koncertprogram.
Alle partiturer sendes til
DAO’s Musikudvalg
c/o Jørgen Münster
Fagerlunden 6B
2950 Vedbæk
Husk at mærke kuverten tydeligt med orkestrets navn!
Alle indsendte partiturer returneres til orkestret i forbindelse med præmieoverrækkelsen.
Mundtlig feedback til orkestre i Koncertdivisionen
Orkestre, som deltager i Koncertdivisionen, har mulighed for at blive vurderet
af de musikalske bedømmere. Bedømmelsen er valgfri og sker udenfor konkurrence.
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 Koncertdivisionen foretages af DAOs musikudvalg fredag den 8. marts. Spillerækkefølgen
offentliggøres umiddelbart herefter på DAOs hjemmeside.
Frem til og med fredag den 22. marts kan alle orkestre indbyrdes aftale at bytte
spilletidspunkt med et andet orkester i samme division (dvs. at et 1. divisionsorkester kun kan bytte med et andet 1. divisions-orkester osv.)
Alle ændringer i spillerækkefølge skal straks meddeles DAO info@daonet.dk
(af alle de implicerede orkestre).
Endelig spillerækkefølge ved HarmoniFestival & DM 2019 offentliggøres på
DAOs hjemmeside den 25. marts.
Transportrefusion
Orkestre fra vest for Storebælt (Fyn og Jylland), der deltager i konkurrencen,
får reduceret deltagergebyret med kr. 3.500,- pr. orkester.
Der gives ikke transportreduktion til orkestre, der deltager i Koncertdivisionen.
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CD-optagelse/rettigheder
Alle deltagende orkestre modtager ca. fire uger efter HarmoniFestival & DM et
link til en optagelse af orkestrets egen koncertoptræden.
DAO forbeholder sig ret til at offentliggøre hele koncertstævnet til
streaming på DAO’s hjemmeside eller tilsvarende.
Aftenfest/festmiddag
Information vedr. aftenfest og festmiddag udsendes til alle tilmeldte orkestre
senest sidst i februar. Det forventes, at kuvertprisen bliver kr. 225,- for festmiddag ekskl. drikkevarer.
Slagtøj
DAO vil sørge for, at det slagtøj, der er nødvendigt for at kunne opføre pligtstykkerne, er til rådighed for alle deltagende orkestre. En komplet oversigt over
det vil være at finde på DAO’s hjemmeside fra medio februar. Man må godt
supplere med egne instrumenter, men man må ikke bruge egne instrumenter i
stedet for dem, vi har opstillet.
Slagtøjet vil kunne besigtiges på scenen lørdag den 6. april inden afviklingen af
stævnet.
Spørgsmål
DAOs hjemmeside, www.daonet.dk, vil løbende blive opdateret med relevant
information frem mod HarmoniFestival & DM 2019.
Evt. spørgsmål kan rettes til DAOs generalsekretær Jonas Viggo Pedersen på
info@daonet.dk eller mobil 21725687.
HarmoniFestival & DM 2019 er (forhåbentlig) støttet af:

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