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    København, d. 25. oktober 2018 
 
Kære tilmeldte orkestre til DM Brass og Koncertstævne 2018 
 
Tak for jeres tilmelding. Vi glæder os til at se jer. Her er infobrev nr. 3, og der er igen 
mange vigtige informationer. Læs det hele, og vis hele brevet til alle bandmedlemmerne. 
 
Indhold: 

• Vi mangler de sidste oplysninger fra jer! 
• Afvikling 
• Underskriftslister 
• Dommerne 
• Dommerfordelingen og præmier 
• Fotografering af hvert orkester 
• Bandrooms 
• Bagagedump 
• Live-streaming 
• Scenens størrelse 
• Overnatning  
• Ekstrabilletter til festmiddag 
• Tidsplan 

 
Vi har ikke fået samlet de sidste oplysninger ind! Vi har langt de fleste oplysninger til 
dmbrass.dk-siden, men vi kan bruge langt flere fun facts til konferenciererne. Og så har vi 
brug for at vide, hvor mange af jer, der skal have et armbånd til at komme ind til 
præmieoverrækkelsen og festen EFTER festmiddagen (NB: der kan ikke bestilles flere 
festmiddage nu). Så send os en mail på info@daonet.dk med disse oplysninger – senest 
onsdag d. 31.10. 

• Fun facts til konferenciererne 
• antal festdeltagere fra kl. 20.30 

 
Afvikling: 

1. Bandet (kontaktperson) henvender sig i stævnestand på det angivne tidspunkt. Se 
tidsplan. Her får I: 2 slags deltagerarmbånd, som gælder enten til festmiddagen 
om lørdagen, eller fra kl. 20.30 til præmieoverrækkelsen og festen. 

2. Det er også ved ankomsten til stævnestanden, at alle afleverer 
deres underskriftslister. 

3. Bandet kan henvende sig på hhv musikskolen eller Brobjergskolen for at få tildelt 
et bandroom. Første person fra bandet i bandroom TAGER ET BILLEDE af 
hvordan borde og stole står, så det nemt kan genetableres inden rummet forlades 
efter konkurrencen. 

4. I musikhuset er der mulighed for udpakning og korttidsopbevaring af kasser og 
overtøj. Se tidsplan.  
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5. Hvert band opholder sig i nærheden af udpakningsrum 1 time før fastsat 
spilletidspunkt. Her mødes de med deres orkesterguide. Er der forsinkelser i 
tidsplanen holdes bandet i rummet. Denne beslutning tages af orkesterguiden i 
kontakt med stævneinfo. 

6. Fra bandroom føres bandet til underskrifter og derefter opvarmning. Se tidsplan 
7. Hvert band har 30 min. i opvarmning. VIGTIGT, at denne tid overholdes. 
8. Efter 25 min skal slagtøjsspillere hentes og bringes til sceneindgang. Samtidig 

orienteres resten af bandet om, at der nu er 5 min. tilbage af opvarmningstiden. 
9. Bandet føres til af orkesterguide til indgang til koncertsalen 
10. Under bifald for foregående band lukkes slagtøj ind i salen. Resten følger kort 

efter. Slagtøj må gå på scenen med det samme bifaldet er slut. Resten af bandet 
står klar, men venter med at gå på scenen til foregående band er væk. 

11. Bandet spiller - vær opmærksom på om tiden overholdes. 
12. Efter koncert og bifald forlader bandet scenen så hurtigt som muligt, og gør plads 

for næste band. Herefter er der fotosession i foyeren. 
13. Udpakningsrum ryddes og forlades 

	
Underskriftslister. I har alle fået en pdf af en deltagerliste, som I selv skal printe ud. 
Den skal forsynes med underskrift i den FØRSTE underskriftskolonne. Disse lister 
afleveres i stævneinformationen ved ankomsten. Er de ikke korrekt udfyldt og afleveret, 
kan orkestret ikke få lov til at deltage i DM – så vigtigt er det! 
 
Dommerpanelet og Præmierne kan ses på dmbrass.dk 
 
Alle orkestre bliver fotograferet på en særlig egnet trappe umiddelbart efter optræden 
om lørdagen. (Det vil sige, at elite- og 1.-divisionsorkestrene IKKE bliver fotograferet 
officielt om fredagen.) – Man skal blot følge med orkesterguiden på vej væk fra scenen, og 
så huske at se nogenlunde glad ud på billedet. 
 
Bandrooms: Det er IKKE tilladt at øve, hverken individuelt, i sektioner eller hele bands, i 
de anviste bandrooms. Der er lavet en særskilt plan for de orkestre, som har ønsket at øve 
på Musikskolen eller på Rundhøjskolen. 
Bandrooms skal være genetableret i pæn stand (tag et billede ved ankomsten, så er det 
nemmest at få det til at ligne) og forladt senest lørdag kl. 19.30. 
 
Bagagedump Der er desværre kun plads til overtøj i garderoben på Centralværkstedet.  
Det er bedre, hvis I kan lægge jeres ting ud i biler og busser med det samme. 
 
Koncerterne live-streames ligesom sidste år, og vi glæder os meget til at have et stort 
publikum med over nettet. Koncerterne optages selvfølgelig også som sædvanligt. 
 
Live-streaming  
Vi arbejder på at etablere live-streaming af konkurrencerne i et rum i Musikhuset, så man 
også kan opleve det, hvis man kommer til lukkede døre ind til salen. 
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Scenen er stor – vi får plads til en god opstilling.  
 
De orkestre, der har bestilt overnatning på Rundhøjskolen, skal selv medbringe 
liggeunderlag og soveposer. Der er adgang til bad i forbindelse med skolens idrætshaller - 
husk håndklæde mv.  
 
Ekstrabilletter til festmiddag 
Hvis jeres orkester står og brænder inde med for mange billetter til festmiddagen, så 
henvend jer i stævne-info. Vi formidler nemlig gerne kontakten til de, som mangler.  
Det er også her, man kan henvende sig, hvis man pludselig har for få. 
 
Vi medsender følgende bilag: 
• Tidsplan for DM Brass og Koncertstævne 2018. 
 
Nu er det lige straks – vi glæder os så meget! 
 
Mange hilsner  
 
 


