København, d. 6. marts 2019
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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
• Slagtøjsliste
• Oplysninger fra jer
• Opstillingsplaner
• Lodtrækning om spillerækkefølgen
• Adresse
• Dommerlisten
• Aftenfest og præmieoverrækkelse
• Samlet afregning
• Tjekliste (vedlagt separat)
Tilmeldingsfristen til Koncertdivisionen er nu overstået, og vi kommer til at være i alt 7
orkestre i 3 divisioner + 1 orkester til gallaoptræden, mens dommerne voterer.
Hjemmeside: Vores hjemmeside er så småt ved at være klar – find den på
www.harmonifestival.dk og kom meget gerne med tilføjelser eller rettelser. Vi kan også godt
bruge flere billeder af både orkestre og dirigenter.
En udførlig slagtøjsliste kan også ses på hjemmesiden – slagtøjet bliver i år udlånt af
Københavns Kommunes Skoleorkester.
Sociale medier: Både forberedelser og selve konkurrencen er sjov at følge på facebook,
instagram og snapchat: brug koden #harmonifestival2019.
Oplysninger fra jer inden 1. marts er kommet i hus fra langt de fleste af jer. 3 orkestre
mangler endnu at indgive oplysninger. Jeg medsender tjeklisten igen til alle – se efter på vores
hjemmeside, om I er tilfredse med det, der står om jer!
Opstillingsplaner på scenen: Vi skal bruge 2 planer fra jer, en for den generelle opstilling, og
en mere detaljeret for slagtøjsopstillingen. Der mangler stadig fra 4 orkestre L
På lørdag 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
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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.
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Den store aftenfest har vi fundet et sted til! Det bliver i Amager Selskabslokaler i
Markmandsgade 9 (tæt på Christianshavn Metro), og vi kan klare en kuvertpris på 200,- ekskl.
drikkevarer. Menuen er:
Salat med lækre skiver af røget tunfilét, balsamico og persilleolie.
• Vildtfrikadeller eller lammefrikadeller med tomatkompot.
• Kartoffelsalat med soltørrede tomater og pecorinoflager.
• Tabouleh, nordafrikansk bulgursalat.
• 2 danske oste med kalamata oliven og soltørrede tomater.
• Bagt chokoladeorange drøm med grillet, glaseret mango.
Dertil brød og smør.
Priserne i baren er yderst rimelige: vin flaske 150 kr / vin glas 35 kr/ øl 35 kr / sodavand
25kr / kaffe 25 kr / drinks 50 kr.
NU KOMMER DET VIGTIGE: Vi skal have besked SENEST torsdag d. 21. marts om, hvor mange
der vil deltage til festmiddagen – skriv deltagerantal á kr. 200,- til mig på info@daonet.dk !
Præmieoverrækkelsen vil finde sted til aftenfesten, og hvis man ikke deltager i
festmiddagen, er man alligevel velkommen til præmieceremonien og festen bagefter.
Samlet afregning af deltagergebyr og festmenu opkræves af kassereren 1/4.
Adresser:
Konkurrencerne finder sted i
DR Koncerthuset
Studie 2
Ørestads Boulevard 13
2300 København
Mange hilsner

Aftenfesten finder sted i
Amager Selskabslokaler
Markmandsgade 9
2300 København S
pva. DAO
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