
 

 

 

PRAKTISK INFORMASJON 
 

Bør distribueres til alle medlemmer i korpsene !!! 

 
I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger. I år går alt av stabelen i Lørenskog kultursenter, 
slik at det vil bli en del endringer i logistikken. Alle ledere, deltakere og publikum bør derfor være tidlig ute og 
samtidig sette seg godt inn i informasjonen som følger 
 
Dommere 
 
Offentliggjøring av dommere vil bli gjort 21.3.2011 (ikke 18.3.2011 som tidligere kommunisert) 
 
Lørenskog Kultursenter, Triaden 
 
Opprinnelig var planen for 2011 at mesterskapet skulle avvikles i nye Lørenskog Hus. Dessverre ble 
arrangøren informert i slutten av januar at bygget ikke vil være klart til mesterskapet. Samtidig med at Kjenn 
Skole blir bygget om så kom man i en situasjon med utfordringer når det gjelder lokaler. 
I samarbeid med Lørenskog Kommune og NMF har man nå funnet en midlertidig løsning i Lørenskog 
Kultursenter slik at alle divisjoner vil avvikles i samme bygg. Det betyr scene- og publikumskapasitet til 
Junior-/rekruttdivisjonen, samt Skolekorps Brass blir noe redusert. Det beklages på det sterkeste, men man 
håper deltakerne har forståelse for dette i den situasjonen man har havnet i. Det vil derfor bli 
lyd/bildeoverføring fra disse to divisjonene inn til kafeteriaen. 
 
Spillesteder 
 
Alle divisjoner, med unntak av junior-/rekrutt divisjonen, samt Skolekorps Brass vil ha sin opptreden i 
Storstua (den salen som har vært brukt i alle år). Junior-/rekrutt divisjonen og Skolekorps Brass vil ha sin 
opptreden i Vasshjulet (tidligere kafeteria). 
 
 

Billetter:  
 

Billetter selges i nær tilknytning til inngangen til hver sal, og gjelder for hele arrangementet. Det betyr at man 
kan godt høre på korps i begge saler. Voksne kr 60,-, barn under 16 år og pensjonister kr 30,-. Det er 4 gratis 
LEDERBILLETTER per korps. Disse utleveres ved fremmøte til korpset. Spillende musikanter og dirigenter 
går selvfølgelig gratis. 
 

 

Deltakerkontroll: 
 

Nytt av året er at det vil kunne bli gjennomført deltakerkontroll for utvalgte korps.  
 
 
Fremmøte og oppvarming:  
 

Ved ankomst henvender korpset seg til sekretariatet/informasjonen i 1. etg. (ikke der den har vært tidligere). 
Garderobene for korpsene vil også være i nær tilknytning til informasjonen i 1. etg. 
Oppvarming vil starte ca 40 minutter før spilling, fremmøte minimum 60 minutter før spilletidspunkt.  
Korpsene har 20 minutter fra de går inn i oppvarmingsrommet til alle skal være ute igjen.  
Junior-/rekruttdivisjonen har 15 minutter fra de går inn i oppvarmingsrommet til alle skal være ute igjen  
Hvordan denne tiden disponeres avgjør det enkelte korps. 
Brudd på disse bestemmelsene kan medføre diskvalifisering. 
  



 

 

Korpsfølgere: 
 
Alle deltagerkorpsene vil få hver sin kontaktperson eller en korpsfølger ved ankomst på Lørenskog 
Kultursenter. Denne personen vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted på rett tid.  
Korpsleder i korpset henter ut billetter og medaljer i informasjonen ved ankomst  
 
 
Kafeteria: 
 

Vi har stor kafeteria med kaker, pølser, vafler, samt kaffe og brus til hyggelige priser. 
Det er ikke lov å medbringe mat eller drikke inn i salene.  
Kafeteriaen vil i år være i 0. etg. (inngang fra samme plan som inngang til Storstua) 
 

Kjøpesenteret Lørenskog Storsenter, Triaden 

 

Senterets butikker er åpne fredag kl 10.00 – 21.00, lørdag kl 09.00 - 18.00. Søndag er det stengt. 
 

Scene-/spillereglement: 
 

� Oppvarming er kun tillatt på anvist rom. 
� Det er tillatt med stemmetone i 15 sekunder på scenen. 
� Alle anvisninger fra arrangør skal følges. 
� Eventuelle protester må meldes leveres skriftlig til sekretariatet/informasjonen umiddelbart etter 

avslutning av gjeldende divisjon. 
� Alle dispensasjonssøknader skal være sendt til iver@musikkorps.no innen 1.3.2011. For øvrig vises 

til NMFs reglement for konkurranser. 
� Brudd på reglementet kan medføre diskvalifikasjon. 

 
Praktisk info : 
 

� Dørene til salen vil være lukket og ingen blir sluppet inn når et korps spiller. Møt opp i god tid 

� Det er ikke tillatt å medbringe mat eller drikke inn i salen. 
� Det er ikke tillatt å medbringe instrumenter inn i salen. Disse kan oppbevares på dedikert område på 

eget ansvar 
� I oppvarmingsrommet er det et begrenset antall notestativer 
� Det er ikke slagverksinstrumenter i oppvarmingsrommet 
� Klubber, trommestikker, køller og små rytmeinstrumenter må hvert enkelt deltagerkorps selv 

medbringe. (Anses som personlig utstyr) 
� Husk legitimasjon 

Premier og premieutdeling: 

 

Premieutdeling finner sted kort tid etter at hver divisjon er avsluttet. Premieutdeling hver dag foregår så snart 
bedømmingen er klar. 
 

Endringer i sceneoppsettet? 
 
Siste frist for innlevering av revidert sceneoppsett er i informasjonen på spillestedet, senest 30 minutter før 
divisjonen/puljen starter. 
 
Notestativ 
Korpsene i junior-/rekruttdivisjonen tar med seg notestativ, da det kan bli litt få stativer i enkelte perioder. 
Husk å merke stativene godt med korpsnavn. 



 

 

 
Hva skjer hvor i Lørenskog kultursenter: 
 
0. Etg. 

• Hovedinngang 

• Innlevering av store instrumenter 
• Storstua – 1., 2. og 3. divisjon Amatørkorps og Skolekorps 

• Kafeteria (inngang der informasjonen har vært tidligere år 
• Instrumentoppbevaring (ubemannet/ubevoktet) 

• Publikumstoaletter 

• Billettsalg til begge saler (v/inngangen til Storstua) 
• Førstehjelp (henvendelse i kafeteriaen) 

• Utstillinger 
• TV-Overføring i kafeteriaen fra Vasshjulet 

• Dommerlokaler 
• Kretslokaler (Administrasjon) 

 
1. Etg. 

• Informasjon for alle divisjoner 
• Vasshjulet – Junior/Rekruttdivisjon og brassband skolekorps 

• Galleriet – Oppvarming for 1., 2. og 3. divisjon Amatørkorps og Skolekorps 

• Garderober 
• Kontorer Teknisk arrangør 

• Billettsalg til begge saler (v/inngangen til Vasshjulet) 
• Publikumstoaletter 

• Inngang til Lørenskog Storsenter 

• Materialforvalter (henvendelse i informasjonen) 
 
2. Etg. 

• Snippen/Mølla – Oppvarming for Junior/Rekruttdivisjonen og brassband skolekorps 

• Saga – Garderober 
 

 

 

 

  



 

 

Kontaktpersoner: 
 

Prosjektleder NMF Akershus 

Øivind Hansen 

Mobiltelefon:  92 85 15 39 

E-post: oeivind.hansen@gmail.com 

 

Produsent  NMF Region Viken 
Iver Vatvedt 
Mobiltelefon: 98 28 23 70 
E-post: iver@musikkorps.no 
 

Leder teknisk arrangør 
Torill Føsker 
Mobiltelefon: 40 06 44 95 

E-post: torill.fosker@gmail.com 

 

 

Ledere Lørenskog Kultursenter, Triaden 

Per Otto Sandem Hansen 

Mobiltelefon: 90 68 97 45 

E-post: poshansen@gmail.com  

 

Jean André Lindstad 
Mobiltelefon:92059111 
E-post: andre.Lindstad@gmail.com 
 

Mottak og håndtering av innsendte skjema fra deltakere 

Cathrine C. Amann Berentsen 
Mobiltelefon: 93 03 50 36 
E-post: catamaber@gmail.com  

Brannfjellveien 10 a 
1181 Oslo 

Teknisk arrangør (Scene-/slagverksansvarlig) 
Espen Gulbrandsen 
Telefon: 99 04 89 51  
E-post: espen.gulbransen@no.mcd.com  

 

 

 
 

  



 

 

 
Hvor er Lørenskog Kultursenter, Triaden, og hvor parkerer vi? 

 

Lørenskog Kultursenter, Triaden består av et kjøpesenter, kulturhus og et hotell i samme bygningskompleks. 
Det er på enden av Skårersletta i Lørenskog, og er tydelig skiltet fra RV 159, som går fra E6 mot Lillestrøm. 
Kommer ditt korps fra E6 nordfra, svinger dere av motorveien mot Lørenskog (første avkjøring etter 
Stovner/Østre Aker vei) og følger skiltingen mot Lørenskog. 
  
Kulturhusinngangen er på ”nedsiden av bygget”, og parkering finner sted i parkeringshuset.  Det står en HVIT 
PYRAMIDE ved Kultursenterinngangen. 
 

Vi har inngått avtale med kjøpesenteret, og parkeringshuset vil være åpent under hele mesterskapet med 
inn-/utkjøring fra nedre plan (Skårersletta). Her er det gratis parkering. Vi gjør spesielt oppmerksom på at 
mesterskapet kun har nøkler til P-Huset i underetasjen, slik at de med høye biler som ikke kan kjøre 
igjennom P-Huset må parkere utenfor. 
 

 
                              


