ØBU – KORPSINFO
Deltagelse på Trøndersk Mesterskap (TM)
2. februar 2020

Trøndersk mesterskap for skolekorps
ØBU (hovedkorpset og juniorkorpset) deltar på Trøndersk
Mesterskap søndag 2. februar 2020 i Olavshallen – Trondheim.
Fellesøvingene på tirsdagene har fokus på vår deltagelse.
I tillegg til fellesøvingene skal korpset delta på nyttårskonserten til
Botngård skolemusikk søndag 26. januar kl 1400 i Botngård vel. Da
skal vi spille TM-numrene.
Siste innspurt legges til TM-helgen med fellesøvinger:
Fredag 31. januar kl 1700 – 1900
Lørdag 1. februar kl 1100 – 1600
Øvingssted: Ørland kultursenter
Gjelder: både Hovedkorps og juniorkorps
Hentekonsert: Lørdag kl 1600 (generalprøve)
Bespisning: Ta med matpakke til lørdag. Det blir ordnet med drikke
og frukt.

Selve TM-dagen søndag 2. februar
Transport besørges av den enkelte. I år skal hovedkorpset spille
tidligere slik at de ikke kan ta hurtigbåten. Juniorene kan ta
hurtigbåten. Det blir tatt opp egen fortegnelse over hvordan
medlemmene reiser. Det oppfordres til samkjøring.

Spørsmål? Kontakt korpsleder Monika 40288377 eller dirigent Liv Dagrun 95062111

Hovedkorpset skal spille i 2. div i Store sal(!) kl 10:46.
Oppmøte 1 time før i vrimlearealet i Olavshallen.
Juniorkorpset skal spille i Kammersalen kl 13:07. Oppmøte 1 time før
i vrimlearealet i Olavshallen.
Vi anbefaler at alle bruker litt tid til å høre på noen av de andre
korpsene.
Festkonsert og premieutdeling foregår i Store sal kl 1800.
Bespisning: Vi planlegger bespisning engang i tidsrommet kl 1400 –
1600 på restauranten Ristorantino øverst i Nordre. Egen påmelding
legges ut på FB siden vår. Det blir en lang dag, så ta med matpakke til
å spise tidligere.
Fravær/sykdom: Skulle det oppstå noe som gjør at du blir forhindret
i å delta, må du ta kontakt med leder/dirigent.
Billetter: Deltakerne i uniform går gratis inn på konsertene og
festaften. Det er mulig å få stempel i sekretariatet hvis man skal ta
av seg uniformen etter spillingen.
Andre som ønsker å høre på og/eller være med på
festaften/premieutdelingen må løse billett i billettkontoret eller
kjøpe billetter på nett.
Medlemmer som ikke skal delta på TM, men som ønsker å være med
til Trondheim er hjertelig velkommen til dette.
NB! Det forventes nå at alle musikantene kan sine egne stemmer. Nå
skal den siste finpussen på samspillet gjøres.
Vi ønsker alle lykke til i TM. Dette blir bra.

Hilsen
Styret og dirigentene

Spørsmål? Kontakt korpsleder Monika 40288377 eller dirigent Liv Dagrun 95062111

