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DAO	–	Dansk	Amatør	Orkesterforbund		
c/o	Jonas	Viggo	Pedersen,	Hampeland	16,	2700	Brønshøj,	info@daonet.dk,	tlf.	21725687	

    København, d. 8. januar 2019 
 
Kære tilmeldte orkestre til Harmonifestival og DM 2019 
 
Tak for jeres tilmelding. Vi glæder os til at se jer. Her er infobrev nr. 1, og der er mange 
vigtige informationer.  
 
Indhold: 

• Tilmeldte orkestre 
• Hjemmeside i stedet for program 
• Sociale medier 
• Den store tilbagemelding inden 1. marts 
• Lodtrækning om spillerækkefølgen 
• Samlet afregning 
• Adresse 
• Dommerlisten 
• Aftenfest og præmieoverrækkelse 
• Tidsplan for selve konkurrencen 
• Tjekliste (vedlagt separat) 
• Salsskitse til brug for opstillingsplaner (vedlagt separat) 

 
 
I år er 5 orkestre tilmeldt konkurrencedivisionerne og foreløbig ét orkester i 
koncertdivisionen, og der kan stadig nå at komme flere til i koncertdivisionen.  
I 1. division deltager (alfabetisk) Aarhus Postorkester, Lyngby-Tårbæk Harmoniorkester og 
Rødovre Concert Band, og i 2. division deltager Holbæk Gardens Harmoniorkester og 
Københavns Kommunes Skoleorkester. Desuden deltager Københavns Postorkester i 
koncertdivisionen. 
 
Hjemmeside: Som noget nyt i år vil vi lave en hjemmeside i stedet for det trykte 
program. Den er ikke klar endnu, men den kommer til at være nem og overskuelig, og 
velegnet til at følge på en smartphone. Den kommer til at hedde harmonifestival.dk, og I 
får besked, så snart der er nyt om den. 
 
Sociale medier: Både forberedelser og selve konkurrencen er sjov at følge på facebook, 
instagram og snapchat: brug koden #harmonifestival2019. 
 
Den store tilbagemelding fra jer inden 1. marts 
Udfyld den vedlagte tjekliste – her er lidt forklaringer. 

• Orkestrets navn – det giver sig selv 
• Dirigentens navn – sådan som I gerne vil se det i programmet. 
• Antal musikere – det er totalantallet af musikere på scenen inkl. dirigent. 
• Kontaktperson for orkestret UNDER DM – vi skal bruge navn og mobilnr. 
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• Oplysninger til hjemmesiden – vi skal bruge max. 150 ord om orkestret, gerne med 
et billede.  

• Og I må også gerne sende lidt om dirigenten (max. 50 ord), også gerne med et 
billede.  

• Så skal vi bruge max. 150 ord om jeres selvvalgte værker. 
• Endelig skal vi bruge to tegninger fra jer af jeres opstilling, allerhelst i pdf-format.  

En TYDELIG tegning af hele orkesteropstillingen med angivelse af orkesternavnet, 
både på tegningen og i filnavnet. 
Og en ligeså tydelig tegning af jeres slagtøjsopstilling, igen med orkesternavnet både 
på tegningen og i filnavnet. 
Brug den medsendte skitse over salen. 
 

Fire uger inden konkurrencen er der lodtrækning om spillerækkefølgen i 1. og 2. div. 
og evt. også i koncertdivisionen. Den offentliggøres på facebook, hjemmesiden og mailes 
rundt til de deltagende orkestre. Herefter er der mulighed for at bytte indbyrdes. 
Eventuelle bytninger meddeles info@daonet.dk senest d. 28/3, hvorefter spillerækkefølgen 
ikke kan ændres. 
 
Samlet afregning af deltagergebyr og festmenu opkræves af kassereren 1/4.  
 
Adresse: 
Konkurrencerne finder sted i  
DR Koncerthuset 
Studie 2 
Ørestads Boulevard 13 
2300 København 
 
Dommerlisten er imponerende: Arvid Anthun (N), Niels-Ole Bo Johansen og Jesper 
Nordin. Der vil komme udførlige biografier om dem på programhjemmesiden. 
 
Den store aftenfest arbejder vi på at finde et sted til. Det bliver i nærheden af 
Koncerthuset, og vi sigter på at servere noget mad med en kuvertpris på ca. 200,- ekskl. 
drikkevarer. Præmieoverrækkelsen vil finde sted til aftenfesten, og hvis man ikke 
deltager i festmiddagen, er man alligevel velkommen til præmieceremonien og festen 
bagefter. 
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Tidsplanen for selve konkurrencen er følgende  
(med forbehold, da vi ikke kender antallet af deltager i koncertdivisionen): 
 
	
Lørdag	d.	6.	april:	
11:00	Stævnebureauet	åbner	
12:00	–	18:00	Konkurrencer	og	øvrige	optrædender,	rækkefølgen	er	ikke	fastlagt	endnu	
19:00	Festmiddag	i	nærheden	af	DR	Koncerthuset	
21:00	Præmieoverrækkelse	ved	festmiddagen	
21:30	Aftenfest		
01:00	Aftenfest	slutter.	
 
 
 
 
Mange hilsner 
 
 
pva. DAO 

 


