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Bilag 10 – til drøftelse
Sammenlægning af DM Brass og Harmonifestival
Det er dyrt at afholde DM. Det er dobbelt så dyrt at holde det over flere omgange.
Af respekt for den kæmpe forberedelse orkestrene lægger i deres deltagelse, vil vi gerne kunne
tilbyde gode koncertsale, gode omgivelser og gode dommere.
Selvom vi har forhandlet virkelig gode aftaler på plads og fået etableret kontakt til gode
samarbejdspartnere, så er det stadig rigtig svært at få økonomien til at hænge sammen. Set i lyset
af, at vi ikke har fået samme tildeling fra Statens Kunstfond som tidligere år, er DAO stærkt
presset på økonomien.
DAO er derfor interesseret i at høre medlemmernes holdning på repræsentantskabsmødet til at
slå de to konkurrencer sammen og fremover afholde dem samme sted, over samme weekend.
Fortsat med DM Brass hvert år og med Harmonifestival og DM Brass samlet hvert andet år.
Vi vil gerne have medlemmernes inputs på følgende spørgsmål:
Geografisk placering
Bestyrelsen foreslår, at Musikhuset Aarhus bliver det sted, hvor vi i DAO afholder DM i alle
kategorier.
• Er det afgørende for medlemmerne af harmoniorkestrene, at DM afvikles øst/vest som
hidtil?
• Er lokaliteten vigtigere end koncertsalens standard?
• Vil harmoniorkestrene acceptere DM i efteråret og ikke som nu i foråret, hvis det betyder
bedre forhold?
Samme sal eller 2 sale?
Hvis vi skal gennemføre på 2 dage (fre/lør) som hidtil, skal vi leje en ekstra sal om lørdagen.
Alternativet er at alle spiller i Symfonisk Sal, og at vi afvikler DM over 3 dage. Hvad vil
medlemmerne helst:
•

Er det vigtigt at alle spiller i symfonisk sal og at vi dermed afvikler DM på 3 dage (hvert
andet år, når Harmonifestivalen er med)?
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•

Vil man hellere nøjes med 2 dage – en mulighed er så, at de der spiller i symfonisk sal
fredag (1. og elitedivision brass) spiller i en anden sal lørdag.

Der skal tilbydes følgende:
• Transportudligning
• Hoteller med rabatter / fornuftige priser
• Mulighed for overnatning på skoler
• Koncertdivision til de bands, der ikke ønsker at spille konkurrence. De konkurrerende
bands har dog første prioritet i symfonisk sal.
Fordelene og besparelserne ved en sammenlægning er mange:
• Den store DAO maskine som planlægger og afvikler DM skal kun aktiveres 1 gang om året.
• Man udvider samhørighedsfølelsen mellem de to forskellige grene af DAO, og kan fx også
spille de samme pligtnumre (en del er skrevet for begge typer orkestre)
• Et fleksibelt dommerkorps, der kan virke på tværs af de to grene.
• Udgifter til dommere – honorar/rejse/overnatning – minimeres.
• Udgifter til salsleje halveres ved kun at afholde DM en gang om året.
• Vi er alle sammen samlet og kan høre og møde hinanden.
• Praktisk medarrangør-udgiften halveres
Fakta om de seneste års DM-konkurrencer i hhv Brass og Harmoni:
• DM Brass gav i 2018 et underskud på ca. 8000,- kr.
• DM Brass 2019 forventes at give et underskud på knap 4000,- kr. (forudsat at vi får 60.000,i støtte fra andre fonde)
• DM Harmoni 2019 er budgetteret med et underskud på knap 4000,- kr. (forudsat at vi får
100.000,- i støtte fra andre fonde)
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