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Konventbrev 3 

Regionalt konvent 2018 NordicMix 

Torsdag 10/5 – lördag 12/5 

Karlstad Culture Congress Center (KCCC) 

Hej igen – nu är det nära!  

Här kommer Konventbrev 3 från Konventkommittén inför tävlingarna i Karlstad. Det är det 
sista utskicket inför tävlingarna. Blir det förändringar kommer informationen på NordicMix 
hemsida www.nordicmix.se att uppdateras. 
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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 ligger på 
http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/. Observera att damernas tävlingar börjar ovanligt 
tidigt i år och att chorus briefing ligger tidigt på lördag morgon. Även quartet briefing ligger 
tidigare än vanligt. 

Startordningen för körer har uppdaterats något, Malmö Limelight startar nu som kör nr 3A 
istället för som tidigare efter paus. Den uppdaterad startordningen finns på 
http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/ 

Detaljerat start/tid/rumsschema för kvartett och körtävling finns nu på 
http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/. VIKTIGT att titta där för att veta exakta tider!  

 

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 

Kvartetter torsdag den 10 maj kl 11.30 i Kongresshallen 

Körer lördag den 12 maj kl 8.30 i Kongresshallen 

För mer detaljerad info – se Konventbrev 2.  

 

Traffic Pattern-promenad 

Torsdag kl 13.15 samlas alla kvartettvärdar vid Infodisken. 

Lördag kl 9.30 samlas alla körvärdar vid Infodisken. 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 

 

http://www.nordicmix.se/program/
http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/
http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/
http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/
mailto:tpc@nordiclightregion.com
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Blanketter att lämna in på tävlingsdagen 

Information om vilka blanketter som ska lämnas in på tävlingsdagen hittar du i Konventbrev 2 
samt på http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/. Kom ihåg att samtliga kördeltagare ska 
signera listan över tävlande. 

 

Prisutdelning 

Prisutdelning sker i Kongresshallen direkt efter avslutad tävling. Medaljer delas ut till 

• Kvartetter med placeringarna 1-5 

• Körer med placeringarna 1-5 

• Bästa kör i Division A (15-30 sångare) 

• Bästa kör i Division AA (31-60 sångare) 

Vinnarna i årets kvartettävling representerar Nordic Light Region vid de internationella 
tävlingarna i St Louis, Missouri, USA 15-20 oktober 2018. 

Vinnarna årets körtävling representerar Nordic Light Region vid de internationella tävlingarna 
i New Orleans, Louisiana, USA 16-21 september 2019. 

Dessutom utses Most Improved Chorus – en utmärkelse till den kör som förbättrat sig mest 
poängmässigt jämfört med förra årets tävlingar. 

Följande heders- och vandringspriser delas ut under direkt efter körtävlingarna på lördagen: 

• Nordiska kvartettmästare i barbershop – Vandringspris till vinnande kvartett 

• Nordiska körmästare i barbershop – Vandringspris till vinnande kör 

• Novice Quartet Award – Vandringspris instiftat av Stockholm City Voices för att främja 
kvartettsång i regionen. Minst 2 medlemmar ska aldrig tidigare ha tävlat i 
kvartettsång. 

• Most Improved Quartet Award – Vandringspris instiftat av Snowflake Singers. 
Kvartetten måste ha tävlat i regionala tävlingen föregående år, den kvartett som 
förbättrat sina poäng mest vinner detta pris. 
 

Show of Champions & Olle Nymans minneskonsert 

Detaljerad info om vilka som deltar framgår av Konventbrev 2. 

Aktuella deltagare får skriftlig information i samband med utdelning av score sheets. 
Vänligen klocka era planerade framträdanden och respektera den tilldelade tiden. 

Kom ihåg att även STIM-rapportera din medverkan i dessa föreställningar. För Show of 
Champions ska detta ske då score sheets delas ut efter körtävlingen eller via denna länk 
senast den 19 maj. För Olle Nymans minneskonsert mejlas information till 
henrik.rosenberg@gmail.com. 

Deltagare i Show of Champions kommer att tilldelas rum för förberedelser. Rumsfördelning 
annonseras i infodisken och KCCCs reception efter avslutad körtävling. Kvartetter får loge 
med kod för att låsa, logerna kan tas i bruk 30 min efter avslutad körtävling. Körer behåller 

http://www.nordicmix.se/tavlingsinfo/damer/
https://goo.gl/forms/YnePx6Wqd3AwbgJt1
mailto:henrik.rosenberg@gmail.com
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sina rum och nycklar. Observera att nycklarna ska återlämnas till KCCCs reception (inte 
Infodisken) senast 30 min efter avslutad show. 

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. Olle Nyman var en av 
grundarna till barbershoporganisationen SNOBS och var aktiv under alla år fram till sin 
bortgång 2009, exempelvis som en mycket kompetent kvartettsångare i diverse olika 
konstellationer, och har tävlat med stor framgång både här på hemmaplan och i USA.  Olle 
var en sällsynt begåvad och färgstark musikant som anses som en av landets främsta 
utövare inom klassisk jazz och barbershopsång. Det är Olle som har arrangerat "Anthem", en 
av våra mest populära regionala sånger. 

När Olle hastigt gick bort 2009 startades ett antal initiativ i hans namn 

- Olle Nyman Memorial Concert - är en konsert som hålls årligen som starten på SNOBS 
årliga regionala tävlingarna.  

- Olle Nymans Stipendiefond delar årligen ut bidrag till sökande för utbildning inom 
barbershop. Både män och kvinnor kan söka stipendierna.  

- Olle Nyman Memorial Award tilldelas årligen någon eller några som är eller har varit en 
sann inspirationskälla till andra inom den svenska barbershopvärlden. Bland de som fått 
priset är Britt-Helene Bonnedahl, Ringmasters och Lasse Holmström. 

På årets Olle Nymans minneskonsert får vi 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. Inträdespriset bestämmer du själv 
genom att swisha valfritt belopp! 

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.  

• 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. 
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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 menyn som du hittar på 
http://www.nordicmix.se/mat/. Man kan även förbeställa dryck. 

Om du tycker det blir svårt att planera lunch pga din starttid, tänk på att det går utmärkt att 
välja salladsalternativet, ta med maten i en låda från restaurangen och äta när det passar dig 
bäst! 

Om du är vegetarian bör detta anges i första steget i beställningen (under Specialkost), så 
serveras ett vegetariskt alternativ även om detta inte framgår av menyn, 

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 

Information om fotobeställning kommer i separat utskick från Dick Gillberg. 

Vänligen observera! Under pågående tävling eller Show of Champions 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 

Som tidigare har meddelats kommer alla tävlingsbidrag och Show of Champions att filmas 
och streamas live via en webcast. Priset för webcasten blir 75 SEK/8 Euro för ett enskilt 
event, eller 299 SEK/30 Euro för alla events. Webcasten kommer att finnas tillgänglig via 
http://www.nordicmix.se/webcast/. Sprid gärna denna information till alla ni tror är 
intresserade! Där finns också länk till en trailer/reklamfilm som man gärna får sprida, allt för 
att göra reklam och ge så många som möjligt chansen att ta del av våra tävlingar.  

Alla tävlande får ta del av sin egen tävlingsfilm utan kostnad, men den som vill dela filmen på 
sociala media, som t.ex. Youtube och Facebook, eller på sin egen hemsida måste först söka 
tillstånd från SAI, vilket man gör via ett Google docs dokument som finns här, eller genom att 
kontakta SAI Competition Services på competition@sweetadelines.com. Det går bra att söka 
tillstånd redan nu så det är klart innan konventet. 

http://www.nordicmix.se/mat/
http://www.trippus.net/nordiclight2018
http://www.nordicmix.se/webcast/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbIyIGtvK6FrVQ_-KSdfks4B7ojpvbsS93YpBKIaxUf7ztzw/viewform
mailto:competition@sweetadelines.com
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Namnskyltar/badger 

Alla registrerade konventdeltagare hämtar sina namnskyltar i infodisken på KCCC från 
torsdag kl 9.00. President/TC eller dirigent kan hämta ut namnskyltar till hela kören, enskilda 
deltagare kan också hämta ut sin egen namnskylt. Namnskylten gäller som inträdesbiljett till 
alla konventets evenemang, den är personlig och får inte överlåtas! 

 

Garderob på KCCC 

Enligt bestämmelser på KCCC får man inte ta in ytterkläder eller väskor i kongresshallen. 
Det finns en bemannad garderob på entréplanet, kostnad 20 kr per inhängning. 

 

Allergier att ta hänsyn till  

Vi har många sångkamrater som är allergiska, därför tillåtes inte några former av sprayning 
eller nagelmålning inom KCCC. Välkommen att spraya håret och måla naglarna på 
spraybalkongerna! Använd inte heller parfym under konventet. Kiwi och nötter får inte heller 
förekomma inne på KCCC pga allergi. 

 

Konventprylar  

Passa på att köpa en t-shirt eller annan profilprodukt från detta unika konvent. 
http://www.nordicmix.se/shop/ 

 

Kontakta oss  

Om ni har frågor, tveka inte att kontakta oss i Konventkommittén på 
convention@nordiclightregion.com. 

 

 

Varmt välkomna önskar hela Konventkommittén! 

Anja Johansson 

Competition Coordinator (tävlingsansvarig) 

Elisabeth Augustsson 

Chair of Regional Convention (ordförande i konventkommittén) 

http://www.nordicmix.se/shop/
mailto:convention@nordiclightregion.com.
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