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Konventbrev 2
Regionalt konvent 2018 NordicMix
Torsdag 10/5 – lördag 12/5
Karlstad Culture Congress Center (KCCC)
Hej igen alla tävlande körer och kvartetter i Nordic Light Region!
Här kommer Konventbrev 2 från Konventkommittén inför tävlingarna i Karlstad. Det är fyllt
med praktisk information om tävlingsdagarna och en del av denna information finns även
upplagd på NordicMix hemsida www.nordicmix.se.
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Tidsschema
Övergripande schema med mattider, starttider för samtliga tävlingar och annat under
konventhelgen finns på http://www.nordicmix.se/program/. Det detaljerade tidschemat för
damernas tävlingar torsdag och lördag presenteras nedan.
Missa inte att gå på övriga tävlingar! Herrar kvartett torsdag 13.30, herrar kör fredag 13.00,
mixkvartett fredag 16.00 samt herrar kvartettfinal lördag 17.00.
Torsdag 10 maj
9.00

Infodisk på KCCC öppnas

9.00 – 11.00

Domarinspektion, inkl soundcheck.
Vid soundcheck ställer teknikerna in ljud och ljus för både kör och kvartett. Alla
regionens medlemmar är välkomna att delta i årets soundtestkör.

11.30 – 13.00

Quartet Briefing i stora kongressalen

13.15 – 14.15

Traffic Pattern-promenad kvartettvärdar. Samling vid infodisken.

17.00 – 22.00

Kvartettävling

Lördag 12 maj
08.00

Infodisk på KCCC öppnas

8.30 – 9.30

Chorus Briefing i stora kongressalen

9.30 – 10.00

Traffic Pattern-promenad körvärdar. Samling vid infodisken.

11.00 – 16.00

Körtävling

Tidschemat kan komma att ändras något, och i så fall går info om detta ut separat.
Obs! Detaljerat start/tid/rumsschema för kvartett och körtävling kommer med Konventbrev 3.

2

2018-03-30

Startordning
Startordningen finns på SAIs hemsida samt på http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/

Soundcheck
På torsdagen kl 9.00 är alla regionens medlemmar varmt välkomna att vara med i årets
Soundcheck-kör.
Det är viktigt att så många som möjligt är med, för att ge teknikerna bästa förutsättningar för
att göra bästa möjliga inställningar för oss alla. Vi rekommenderar alla kvartettsångare som
har möjlighet att delta för att på detta sätt få känna på scenens egenskaper, även om det
sker i körform.

Briefing och scentest
Briefing är ett tillfälle för information och frågor. Vi går igenom tävlingarna, tider,
signalsystem, regler backstage, foto, videoinspelning, hur prisutdelningen går till, när man får
medalj och vad som händer om ni ska vara med i Show of Champions. Ni kommer att få
träffa huvuddomaren samt backstage-män. Inlämning av blanketter, se separat avsnitt.
Briefing och scentest för kvartetter torsdag den 10 maj
Briefing och scentest sker kl 11.30 i Kongresshallen. Kvartetter, anmäld kvartettvärd och ev.
coach är välkomna att delta. Vid scentestet får varje kvartett ha scenen för sig själva i 2
minuter. Tips är att testa in- och utgång samt ljudet i intro och/eller tag. Vi har många
tävlande kvartetter i år, så se till att komma i tid till briefingen och vara väl förberedda, så att
alla hinner få sin tid för scentest.
Briefing och scentest för körer lördag den 12 maj
Briefing och scentest sker kl 8.30 i Kongresshallen. Dirigent/-er, president/team coordinator,
anmäld körvärd och max 4 körmedlemmar är välkomna att delta. Vid scentestet bildar vi en
kör så att varje dirigent får dirigera. Vi sjunger våra regionala sånger.

Traffic Pattern-promenad
TPC (Traffic Pattern Coordinator) samlar alla värdar vid infodisken och berättar om hur ni ska
gå mellan era rum och scenen, vad ni ska göra med värdesaker etc.
Torsdag kl 13.15 samlas alla kvartettvärdar vid Infodisken för information om allt som
gäller vägen från kvartettrum, fotografering, backstage, scenen och off-stage.
Lördag kl 9.30 samlas alla körvärdar vid Infodisken för information om allt som gäller vägen
från körrum, backstage, scenen och off-stage. OBS! Tiden gäller även om briefingens
scenprovning ännu inte är avslutad.
Har du frågor kan du få svar av TPC Margareta Hanérus tpc@nordiclightregion.com
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Blanketter att lämna in på tävlingsdagen
Följande blanketter ska lämnas in vid briefing på tävlingsdagen:
•
•

•
•

Definitiv STIM/NCB-rapport (endast om uppgifterna har ändrats)
Definitiv lista med körtävlingsdeltagare i alfabetisk ordning inklusive varje medlems
SAI-nummer. Använd blanketten ”List of Competing Members Verification Form”. Det
går bra att bilägga en separat medlemslista så länge kraven uppfylls (se instruktioner
på blanketten). OBS! Inför tävlingsdagen måste dirigent och president/TC signera
förstasidan och samtliga körtävlings-deltagare signera listan för att intyga att de har
förstått tävlingsreglerna.
International Division och For Evaluation: Info till ljud/ljus/panel och foto om slutpose,
ingång och utgång Använd blanketten “Information to panel secretary chorus/quartet”
Open Division: Använd blanketten “Chorus Open Division Cue Sheet”

Samtliga blanketter hittar du på http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/
Har du frågor om STIM kontakta STIM på 08-783 95 00 eller vår egen Ms Copyright: Anna
Särnefält (MrsCopyrightnordiclightregion@gmail.com).
Kom ihåg att även STIM-rapportera din Show of Champions-medverkan. Detta ska ske
senast då score sheets delas ut efter körtävlingen. Naturligtvis är ni välkomna att skicka
in rapporten redan nu.

Show of Champions & Olle Nymans minneskonsert
De främst placerade körerna och kvartetterna får möjlighet att framträda enligt följande:
Olle Nymans minneskonsert - fredag 11 maj kl 19.00 - KCCC
Silvermedaljörer kvartett (mixad, damer) 7 minuter var
Silvermedaljörer kör herrar 10 minuter
Kvartettfinal herrar - lördag 12 maj kl 17.00 - KCCC
Silvermedaljörer kör damer 2 låtar scentid max 7 minuter (mic coolers)
Show of Champions - lördag 12 maj kl 19.30 - KCCC
Guldmedaljörer kvartett (damer, herrar, mixad) 10 minuter var
Guldmedaljörer kör (herrar, damer) 15 minuter var
För att inte showen ska bli för lång, har silvermedaljörer i körtävlingen strukits från Show of
Champions och får istället framträda som mic coolers i herrarnas kvartettfinal.
Aktuella deltagare får skriftlig information i samband med utdelning av score sheets.
Vänligen klocka era planerade framträdanden och respektera den tilldelade tiden.
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Till dig som är publik
Årets konvent erbjuder två tillfällen att njuta av barberhop i världsklass!
Olle Nymans minneskonsert äger rum på KCCC på fredag kl 19.00. Vi får se och höra Alba
Show Chorus, Pearls of the Sound Chorus, Vocality, Lemon Squeezy samt
silvermedaljörerna från herrarnas körtävling, damernas kvartettävling och den mixade
kvartettävlingen. Gratis inträde men swisha gärna ett bidrag till Olle Nymans minnesfond!
Årets Show of Champions innehåller bara guldmedaljörer! Dessutom medverkar
Ringmasters, den världsberömda svenska herrkvartetten. Det kommer bli hur bra som helst!
Vi ses på KCCC lördag kl 19.30.

Party!
På detta konvent kommer det att finnas många tillfällen att ha roligt!
•

Torsdag 10 maj 22:00-01:00 A Cappella Bar hosted by Vocality & Milli Blink
Hotell Scandic Winn
Bara dyk upp, köp ev. en matbiljett (paj) i receptionen, häng i baren och mingla med
andra barbershoppare. Anmäl gärna intresse för detta evenemang vid registrering av
konventdeltagare.

•

Fredag 11 maj 21:00 – 01:00 Club Jambalaya - a Friday Night Harmony Explosion
Hotell Scandic Winn
Bar, mingel och sång!

•

Lördag 12 maj kl 21:00 – 02:00 Afterglow med middag och dans
KCCC
Den stora festliga avslutningen! Sittande middag med buffétallrik och dessert, förköp
via länk, se kapitlet Mat och dryck.

Registrering av konventdeltagare
Glöm inte att registrera alla konventdeltagare, även icke-tävlande medlemmar och värdinna
senast 12 april, använd registeringsblankett på http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/
Information om registrering och konventavgifter finns i konvenbrev 1 som du hittar på samma
ställe. Maila eventuella frågor kring registreringen till: registration@nordiclightregion.com

Biljetter för icke-medlemmar
Information om hur personer som inte är medlemmar i NLR eller SNOBS köper biljetter till
konventet hittar du på NordicMix hemsida http://www.nordicmix.se/biljetter/. Deltagare som
köper konventpaket ska registreras via blanketten som du hittar på samma ställe, registrering
och betalning senast 12 april.
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Mat och dryck
Tänk på att det inte är tillåtet att ta med egen matsäck eller utifrån köpt mat och dryck till
KCCC. Observera att KCCC inte ligger helt centralt i Karlstad, så du kanske inte hinner ut på
stan för att äta.
Lunch serveras torsdag 11.30 – 13.30 samt fredag och lördag 11.00 – 13.00
Middag serveras torsdag 16.00 – 18.00 samt fredag 17.00 – 19.00
På lördagen serveras lättare middag 16.30 – 17.30. Afterglow-middag serveras kl 21.00.
De olika matalternativen och priser framgår av bifogad meny. Man kan även förbeställa
dryck.
Beställning (luncher, middagar, afterglow-middag, dryck) görs via följande länk:
http://www.trippus.net/nordiclight2018 allra senast 3 maj. Boka gärna senast 22 april, efter
detta datum tillkommer bokningsavgift på 35 kr.
Varje deltagare beställer och betalar mat direkt från KCCC via länken och biljetter för mat
och dryck på KCCC skickas som SMS-biljetter. Det är jätteviktigt att skriva rätt
telefonnummer vid beställning! Biljetterna skickas ut 8-9 maj.

Foto
Dick Gillberg heter vår förträfflige fotograf sedan många år tillbaka. Dick kommer själv att ta
upp beställning på foto från körer och kvartetter. Kvartetter fotograferas i speciellt fotorum
strax innan framträdandet. Öva gärna in en bra pose i förväg. Körer fotograferas på scen
från salongen efter sina två sånger. Inta slutposen och stå still i ca 10 sekunder. När Dick är
klar kommer ljuset att släckas.
Vänligen observera! Under pågående tävling är det inte tillåtet att göra videoupptagning,
ljudupptagning eller att fotografera, förutom för den som har ett särskilt tillstånd från Nordic
Light Region.

Video & Webcast
Alla tävlingsbidrag samt Show of Champions videofilmas och streamas live via en webcast.
Webcasten innefattar damernas tävlingar, herrarnas tävlingar och mixkvartettävlingen,
sammanlagt 6 olika tävlingssessioner! Webcasten kommer att kunna nås från konventets
hemsida nordicmix.se. Mer information kommer i konventbrev 3.
Alla tävlande får ta del av sin egen tävlingsfilm utan kostnad så snart som möjligt efter
tävlingen. Nytt för i år är att vi inte kommer att trycka upp några DVD:er och sälja, utan man
kommer att kunna ta del av filmerna digitalt istället. Mer information om detta kommer också i
konventbrev 3.
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Scenen
3-D skiss och bilder på scenen finner ni på http://karlstadccc.se/konferens/online-material/
Scenskisser finns på http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/
Tävlandes entré sker från höger (från publiken sett) och utgång till vänster.
Scenen är stor. För kvartetter gäller det därför att inte öva in en alltför bred tackgest för
belysningens skull. Vi kommer att tejpa för att vägleda er.
Avståndet från gradängernas ytterkanter till scenkant är 2,5 meter (gäller båda
gradänguppställningarna).

Rum för körer och kvartetter
På KCCC är scen och publikutrymmen generösa, men det är inte lika gott om rum för ombyte
och sång. Var därför beredda på att det kan kännas trångt och lyhört mellan rummen.
På samtliga ytor inomhus är det totalt förbud mot hårsprayning och nagellacksmålning.
Det kommer att finnas två stycken spraybalkonger, som dessutom är utrustade med spegel.
OBS! Eftersom det inte är några aktiviteter på KCCC på söndagen kommer vi inte att kunna
komma in i lokalerna då. Se därför till att inte glömma kvar någonting!
Kvartetter
Torsdag från kl. 8.00 kommer det att finnas gemensamma rum för omklädnad och smink. Det
kommer även finnas gemensamma rum för uppsjungning och sång, där vi fördelar tiden
mellan tävlande kvartetter. Kvartetterna måste hjälpas åt att hålla ordning samt att hålla sina
tider i de gemensamma rummen.
Information om tider i gemensamma rum kommer i konventbrev 3.
Gemensamma rum ska vara utrymda senast 30 min efter avslutad kvartettävling.
Det kommer inte finnas möjlighet att boka eget kvartettrum på konventarenan. Kvartetter
som vill ha tillgång till eget rum för ombyte och sång rekommenderas att använda sina
hotellrum för detta.
Kvartetter som ska vara med på Show of Champions kommer att tilldelas ett rum inför detta
på lördagen. Information om rumstilldelning finns i NLRs infodisk efter avslutad körtävling. Ni
får tillträde till rummen 30 minuter efter avslutad körtävling och rummen ska vara utrymda
senast 30 min efter Show of Champions.
Körer
Alla körer som tävlar/ bedöms kommer att anvisas rum inom KCCC eller vid behov på hotell
Scandic Winn (busstransport ordnas till tävlingsarenan).
Kl 07.00 – 7.45 hämtas nycklar till omklädnings-/uppsjungningsrum i KCCCs reception på
bottenplan. Rummen kommer att stå öppna och olåsta redan från kl 07.00. Rummen ska
vara utrymda och nycklar återlämnade senast 30 min efter körtävling. Förlust av nyckel
kommer att debiteras kören.
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Körer som ska vara med på Show of Champions får behålla sina rum över showen.
Rummen ska då vara utrymda senast 30 min efter Show of Champions.
Utrustning
Rummen kommer att vara utrustade med papperskorg och ett antal bord och stolar samt en
klädställning. Önskar ni ytterligare klädställningar, strykbrädor, speglar eller annat bör ni ta
med detta själva. Observera att ni inte får använda tejp, häftstift eller något annat som
lämnar spår efter sig för att t.ex. sätta upp information på väggarna. Använd fönstren och se
till att ta bort ev. märken, annars riskerar ni att debiteras en extra städkostnad.
Rummen skall lämnas i samma skick som ni fann dem, avseende städning. Det kommer att
finnas papperskorgar med extra soppåsar, samt städ-kit för att kunna göra snyggt efter sig.
Ni behöver inte tänka på möbleringen. All eventuell efterstädning kommer att debiteras
kör/kvartett.
Värdesaker
Tävlandes värdesaker kan lämnas till värd vid tävlan. Papperskassar avsedda för detta
ändamål kommer att finnas på rummen. Extra kassar finns även i Infodisken.
Under tider då man inte förfogar över ett rum finns KCCCs bemannade garderob att tillgå
(20 kr per inhängning). Observera att man inte får ta in stora väskor eller ytterplagg i
kongressalen på grund av KCCCs regler. Dörrvakterna kommer att stoppa er. Använd
garderoben!

Konventets värdkörer
Årets värdkörer är Baltic Harmony, Coffee Beans och Copper Town. Det kommer även
finnas massor med manliga funktionärer från SNOBS. Deras insats är oerhört betydelsefull
för det praktiska genomförandet av konventet.

Anmälan Novice Quartet Award
Detta pris delas ut av Stockholm City Voices. Består din kvartett av minst två medlemmar
som aldrig tävlat förut? Anmäl er till teamcoordinator@stockholmcityvoices.se, sista
anmälningsdag är 20 april.
OBS! För att kunna delta i tävlingen måste kvartetten tävla i International Division.

Konventprylar
Passa på att köpa en t-shirt eller annan profilprodukt från detta unika konvent.
http://www.nordicmix.se/shop/
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Kontakta oss
Om ni har frågor, tveka inte att kontakta oss i Konventkommittén på
convention@nordiclightregion.com.

Nästa brev
Nästa brev från Konventkommittén är planerat att skickas ut i slutet av vecka 16.

Varmt välkomna önskar hela Konventkommittén!
Anja Johansson
Competition Coordinator (tävlingsansvarig)
Elisabeth Augustsson
Chair of Regional Convention (ordförande i konventkommittén)
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