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28. april 2022 

Invitation til DM Brass og Koncertstævne 2022 

Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) inviterer med glæde og stolthed til det officielle 
danmarksmesterskab DM Brass og Koncertstævne 2022, som afholdes  
 

Fredag den 11. og lørdag den 12. november 2022 
i 

Symfonisk Sal, 
Musikhuset Aarhus, 

Thomas Jensens Allé 2, 
8000 Aarhus. 

Læs mere om  

• Deltagelse 
• Tilmelding, deltagergebyr og depositum 
• Force Majeure 
• Konkurrenceregler 
• Kvalifikation til EM  
• Afviklingsplan 
• Pligtstykker 
• Partiturer til selvvalgt værk/koncertprogram 
• Mundtlig feedback til orkestre i Koncertdivisionen 
• Transportrefusion  
• Lydoptagelse/rettigheder 
• Aftenfest/festmiddag 
• Overnatningsmulighed 
• Spørgsmål 
• Vigtige datoer 

 
Deltagelse 
Deltagelse ved DM Brass og Koncertstævne 2022 er åben for alle orkestre, der ved 
tilmeldingen er medlem af DAO.  
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Tilmelding, deltagergebyr og depositum 
Deltagelse i (brassband-)konkurrencen ved DM Brass og Koncertstævne 2022 kan ske i én 
af følgende divisioner 

• Elitedivision 
• 1. division  
• 2. division 
• 3. division 

Orkestre, som ønsker at deltage ved DM Brass og Koncertstævne 2022 uden for 
konkurrence, kan tilmelde sig Koncertdivisionen. NB: denne division er også åben for 
harmoniorkestre. 
Deltagergebyret ved deltagelse i DM Brass og Koncertstævne 2022 er: 

• Grundbeløb pr. orkester pr. spilledag: 1500 kr - dvs 3000 for dem der spiller både 
fredag og lørdag 

• Deltagerbetaling pr. orkestermusiker: 100 kr (uanset antal spilledage) 
• Transportbeløb pr. orkestermusiker: 190 kr 

Tilmelding til alle divisioner (også koncertdivisionen) samt indbetalt tilmeldingsgebyr 
(depositum) på kr. 1.500,- skal være DAO i hænde 1. juli 2022.  
Tilmelding åbnes hurtigst muligt på www.daodm.dk  

Tilmeldingsgebyret skal indbetales til: 
Bank: Spar Nord 
Reg.nr.:  9077 
Kontonr.:  1380100408 

Endelig deltagerbetaling opkræves særskilt. 
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Force majeure 
Hvis DM Brass og Koncertstævne 2022 ikke kan gennemføres pga. force majeure, vil 
deltagergebyrerne blive refunderet efter disse regler:  

• Ved aflysning mere end 6 uger før DM Brass og Koncertstævne 2022 vil alle 
opkrævede gebyrer inkl. depositum blive refunderet.  

• Ved aflysning mindre end 6 uger før DM Brass og Koncertstævne 2022 vil kun 
transportbeløbet blive refunderet. 

Skæringsdatoen er således d. 30. september 2022.  

Konkurrenceregler 
DAO’s Konkurrenceregler for DM Brass og Koncertstævne danner grundlag for DM Brass-
konkurrencerne. 
Nyeste version af konkurrencereglerne kan downloades fra DAO’s hjemmeside, 
www.daonet.dk.  

Kvalifikation til EM  
Vinderen af Elite-divisionen for brassbands bliver danmarksmester og kvalificerer sig 
dermed til deltagelse i EM for brassbands i 2023. Se www.ebba.eu.com 
DAO yder økonomisk støtte til EM-deltagelsen. 

Afviklingsplan 
DM Brass og Koncertstævne 2022 afvikles sådan: 

Fredag den 11. november 
1. division brassband, pligtnummer 
Elitedivision brassband, pligtnummer 
 
Lørdag den 12. november 
Alle andre divisioner, samt 1. division og Elitedivision, selvvalgt. 
Kl. 19:30 – Festmiddag i DGI-huset 
Kl. 21:00 – Præmieoverrækkelse 
Kl. 21:30 – Aftenfest 
Kl. 01:00 – Aftenfesten slutter 

(DAO fastlægger afviklingsplanen afhængig af antallet af tilmeldte orkestre i de enkelte DM-
divisioner)  
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Pligtstykker  
Årets DM-pligtstykker er offentliggjort på http://daonet.dk/pligtnumre-til-dm-2022/, og 
orkestrene bedes selv skaffe disse stykker. 
 
Partiturer til selvvalgt værk/koncertprogram 
Orkestre, som deltager i DM-konkurrence skal senest den 31. juli oplyse titel, komponist, 
forlag og forventet spilletid på orkestrets selvvalgte opgave på info@daonet.dk. 
Alle orkestre skal indsende partitur af orkestrets selvvalgte værk, så partituret er 
musikudvalget i hænde senest den 1. september. 
Orkestre, som deltager i DM-konkurrence skal indsende fire eksemplarer(tre til 
dommerne + et til streamingtjenesten), og orkestre, som deltager i Koncertdivision skal 
indsende tre eksemplarer (2+1) af orkestrets selvvalgte koncertprogram. Alle partiturer 
indsendes indbundet.  
Alle partiturer sendes til Musikudvalget, c/o Jørgen Münster, Fagerlunden 6B, 2950 
Vedbæk.  
Husk at mærke kuverten med orkesternavn! 
 
Mundtlig feedback til orkestre i Koncertdivisionen 
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.  
 
Transportrefusion  
Alle deltagende orkestre, både i konkurrencerne og i koncertdivisionen, betaler solidarisk 
til en pulje, som dækker transportudgifter. Og alle orkestre får del i puljen efter disse 
regler: 

1. Der dækkes disse faktiske udgifter efter kvittering: Tog- eller busbillet, færgebillet, 
samt broafgift. Derudover gives en kilometertakst pr. km (kr. 0,35) fra orkestrets 
hjemsted til Musikhuset Aarhus (t/r) for det antal personer, som rejser med 
personbil eller særskilt buskørsel.  

2. Hvert orkester kan dog maksimalt få dækket et beløb, der svarer til, hvis orkestret 
rejser udelukkende i personbiler, samt (for orkestre fra Sjælland) via Storebælt. Der 
beregnes ud fra, at der kan være 4 personer pr. bil, dog tæller 1 tuba som 1 person. 
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Det er ikke meningen, at transportudligningsordningen skal give overskud. Derfor vil den 
generelle kilometertakst i denne ordning kunne blive justeret opad, hvis der er nogen, der 
har fundet en billigere transportform. Det vil således være en solidarisk besparelse. 

Lydoptagelse/rettigheder 
Alle deltagende orkestre modtager efter nytår en lydoptagelse med orkestrets egne 
fremførelser. DAO forbeholder sig ret til at offentliggøre orkestrenes optræden ved DM 
Brass og Koncertstævne til streaming. 

Aftenfest/festmiddag 
Festmiddagen vil finde sted i DGI-huset. Særskilt tilmelding til festmiddagen udsendes til 
alle tilmeldte orkestre primo september. 
I løbet af aftenfesten afsløres resultatet af konkurrencen med præmieoverrækkelse. Også 
dette vil blive streamet. 

Overnatningsmulighed  
DAO arrangerer indkvarteringsmulighed på en folkeskole i Aarhusområdet. Info følger. 
 
Spørgsmål 
Hjemmesiden www.daodm.dk vil løbende blive opdateret med relevant 
stævneinformation og andre praktiske informationer frem mod DM Brass og 
Koncertstævne 2022. Evt. spørgsmål kan rettes til DAO på info@daonet.dk.  
 
Vigtige datoer 
1. jul. Tilmelding til DM Brass og Koncertstævne samt depositum 
31. jul.  Fremsendelsen af selvvalgt opgave  
1. sep. Partiturer skal være MU i hænde. 
1. okt.  Deadline for fremsendelse af programmaterialer 
15. okt. Deadline for booking af bandrum og bestilling af festbilletter 
14. okt. Lodtrækning i 1.,2. 3. division 
29. okt. Endelig spillerækkefølge offentliggøres  
 
Mange hilsner,  

 
Jonas Viggo Pedersen, generalsekretær i 
DAO 
 
 

DAO’s aktiviteter er støttet af: 
 

A.P. Møllers Fond 
William Demants Fond 
Augustinus-Fonden 
Bliv opdateret på det seneste nye fra 
DAO - følg os på 
facebook.com/daonet.dk  


