MSK til Distriktsmesterskap 2016 i Distrikt 1
Mesterskapet finner sted lørdag 9. april, på Hosletoppen skole i Bærum. Det tar en drøy time å kjøre
med lite trafikk. Adressen er Bjarne Skaus vei 40, 1362 Hosle. Detaljert program for MSK står
nedenfor sammen med foreløpig rammeprogram fra arrangøren.
Oppmøtetid minirekrutter = 09:00
Oppmøtetid rekrutter / hovedorkester = 09:45
Minirekruttene spiller i klasse U2 kl. 10:00. Musikantene må være på plass til oppvarming kl.
09:00. Flere av minirekruttene (Selin, Hamshavi, Sofie, Aila) spiller også i klasse Solist 1 kl. 13:30.
Rekrutter og hovedorkester spiller i klasse G2 kl. 10:50 og klasse U1 kl. 17:50. Alle musikantene
må være på plass i god tid før 10:00 slik at alle fra Moss er blant publikum når Minirekruttene spiller i
U2 og S1. Så snart U2 er ferdig skal rekrutter / hovedorkester varme opp til G2. Her kreves effektivitet!
Premieutdelingen er først klokken 19:30 så det blir en lang dag. MSK etablerer base på et langbord i
kantinen og legger opp til en hyggelig dag med sosiale aktiviteter. Vi tar med uteleker (baller, frisbee
etc.) og kanskje noen kan ta med et par brettspill? Er det tørt vært satser vi på en solid pause midt på
dagen (ca. 11:30-13:30) med ballspill og kanskje piknik ute, om det regner koser vi oss inne med
vafler og brettspill.
14:00-17:00 øver rekrutter / hovedorkester øver til U1. Dette foregår i flere omganger avhengig av når
komp er tilgjengelig.
Dagens høydepunkt blir utvilsomt Underholdningsmusikk divisjon kl. 17:50 der våre to orkestre skal
konkurrere mot Oslo Trekkspillklubb og Asker og Bærum trekkspillorkester. Konkurrentene er de
beste i landet og det ryktes at de har fanget opp den nye trenden med rocka repertoar: MSK går foran
som trendsetter! Her blir det underholdningsmusikk på toppnivå! Vi håper at minirekruttene og deres
foreldre blir med hele dagen, det blir mye musikk og hyggelig samvær, og det er morsomt å få med
seg premieutdelingen.
NM på trekkspill arrangeres i Asker den 30. juni til 2. juli. Det kommer snart mer informasjon og
oppdatert plan for vårens forberedelser. Det pleier å være hyggelig å være med på noe av det sosiale
opplegget og vi oppfordrer rekrutter og foreldre til å overnatte en natt. Vi diskuterer dette nærmere
over kaffen under DM.
Det er mange fra Moss som reiser til Hosletoppen. Vi oppfordrer til samkjøring. Styret er behjelpelig
med å koordinere transport, ta eventuelt kontakt med Merete.
Hilsen MSK styret
Tidsprogram MSK
09:00-10:00
Innsjekk og øving Minirekrutter
09:45-10:00
Rekrutter / Hovedorkester må være innregistrert med utstyr klart i øvingsrommet
10:00-10:30
Underholdningsmusikk 2: Minirekruttene spiller
10:30-10:50
Oppvarming G2 for Rekrutter / Hovedorkester
10:50-11:20
Gammeldans divisjon 2: Rekrutter / Hovedorkester spiller
11:30-13:30
Individuell øving for solistene (Selin, Hamshavi, Sofie, Aila) med Otto
Lunsj og utelek for de som ikke øver med Otto
14:00-17:50
Øvingsøkter og oppvarming for Rekrutter / Hovedorkester med komp
17:50
Underholdningsmusikk 1: Rekrutter / Hovedorkester spiller
19:30
Premieutdeling

Foreløpig rammeprogram for DM
Klokkeslett
10:00
10:30
10:50
11:20
11:45
12:10
12:20
13:00
13:30
14:45
15:45
17:00
17:50
19:30

Klasse
U2
S3
G2
K
D1
V
O
Pause
S1
Å
S2
S4
U1
Premieutdeling

Antall deltakere
3
2
3
1
4
1
3
14
4
6
2
4

