Invitation til Øst-Vest-stævner 2022 for harmoniorkestre i DAO
Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) inviterer med glæde og stolthed til
harmoniorkesterstævne den 2. april 2022 i hhv. Tåstrup og Skanderborg.
Formålet med stævnerne er, at DAO’s harmoniorkestre skal have et uformelt sted at
mødes, at spille både med og for hinanden, og at lære hinanden at kende som ressource og
som gensidig inspiration.
Stævnerne ligger samme dag, men på to steder i Danmark. Det er udtrykkeligt, for at ingen
skal have for lang transport.
Den langsigtede plan er, at der skal være stævner hvert år - og at det i ulige år er ét
nationalt stævne, og i lige år er to regionale stævner i hhv. øst og vest.
I øst er det i
Taastrup Kulturcenter
Poppel Alle 12
2630 Taastrup

I vest er det på
Skanderborg Gymnasium
Højvangens Torv 6
8660 SKanderborg

Dagen kommer til at rumme to elementer: spille med hinanden og spille for hinanden.
Til sidst kombinerer vi det også.
Men der kommer ikke til at være konkurrence mellem orkestrene.
Spille med hinanden:

Det bliver ens i øst og vest! Der dannes begge steder 2 orkestre,
som man kan melde sig til i forvejen.
Det ene orkester spiller
Franco Cesarini: Greek Folk Song Suite (Grade 3)
under ledelse af Anne Cathrine Kielland Lund i vest og
Susanne Vibæk Svanekier i øst
og det andet orkester spiller
P. Ettrup Larsen: Åbningsmarch,
Carl Nielsen: Underlige Aftenlufte og
Bert Appermont: Absalon (Grade 4)
under ledelse af Peter Ettrup Larsen i vest og Jørgen
Fuglebæk i øst.

Spille for hinanden:

De tilmeldte orkestre giver et nummer eller to hver - max. 20
minutters program pr. orkester. (Afhængigt af, hvor mange
orkestre, der melder sig til).
Dirigenterne fra formiddagsorkestrene giver en kort, konstruktiv
feedback til de orkestre, der ønsker det.

Deltagerprisen inkl. aftenfesten (dvs. mad, men ikke drikkevarer) bliver kr. 300,- pr.
musiker. Opkrævning af deltagergebyr sendes ud særskilt.
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Tidsplanen for dagen er således:
09.30
10.00
12.00
13.00

Ankomst
Spille med hinanden
Frokost: medbragt mad.
Spille for hinanden

17.00

Spille for og med hinanden
De to formiddagsorkestre spiller koncert - først Greek Folk Song Suite og
dernæst Absalon.
Aftenfest!
Menuen bestemmes lokalt, men budgettet er nogenlunde ens.

18.00

Tilmelding senest 1. marts!
Vi har brug for mange oplysninger fra jer vedr. deltagelse, og det er vigtigt, at I udfylder det
omhyggeligt:
•
•

Orkesternavn:
Vi ønsker at melde os til stævnet i ØST ____ VEST ____ (sæt kryds)

•

Antal deltagende musikere på selve dagen:

•

Ønsker I at spille en afdeling (ca. 30 min.) til eftermiddagskoncerten?
JA ____
NEJ ____

Antal spisende i alt til aftenfesten: _________________
Antal heraf med særlige krav til maden (angiv allergier mv.)
(fx i alt 20 spisende, heraf 2 med glutenallergi) ____________________
Til sammenspilsgrupperne om formiddagen er det mere kompliceret - hold tungen lige i
munden!
Se stemmerne til de to numre her:
https://www.dropbox.com/sh/c2jy6zgmd1uek25/AABNklWD9w-fao-cRxje_0aea?dl=0
Vi har brug for at få præcise lister fra jer med fordeling af musikere på de enkelte stemmer.
Når vi har fået jeres lister, føjer vi musikernavnene på dette dokument:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jaZnbRViGxkRlGmaubwqpYfEAGwxt1XooEM1evD7e4/edit?usp=sharing
Her vil I kunne følge med i, hvilke stemmer der allerede ER besat, og hvilke der mangler
folk på stadigvæk. Bemærk, at de to orkestre har hvert sit faneblad nederst i dokumentet.
Hvis I er i tvivl om noget, så ring til Jonas Viggo Pedersen på 21725687 eller skriv på
info@daonet.dk
Mange hilsner, DAO og Jonas Viggo Pedersen
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