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Konventbrev 3
Regionalt konvent 2019
Fredag 10/5 – lördag 11/5
Karlstad Culture Congress Center (KCCC)
Hej igen alla tävlande körer och kvartetter i Nordic Light Region!
Här kommer Konventbrev 3 från Konventkommittén inför tävlingarna i Karlstad. Det är det
sista utskicket inför tävlingarna. Den mesta infon finns även på Nordic Light Regions
hemsida www.nordiclightregion.com.
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Tidsschema
Fredag 10 maj
11.00

Infodisk på KCCC öppnas

11.30 – 13.30

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.

13.30 - 14.45

Quartet Briefing i stora kongressalen

12.00 - 13.00

Traffic Pattern-promenad kvartettvärdar. Samling vid infodisken.

16.30 – 21.30

Kvartettävling

22.00

Mini-afterglow på Scandic Winn

Lördag 11 maj
8.00

Infodisk på KCCC öppnas

10.00 – 11.00

Chorus Briefing i stora kongressalen

10.30 – 11.30

Traffic Pattern-promenad körvärdar. Samling vid infodisken.

12.30 – 17.00

Körtävling

19.30 – 21.30

Show of Champions

21.30 - 01.00

Afterglow (baren stänger 00.30)

Schemat finns även upplagt på NLRs websida.
Detaljerat start/tid/rumsschema för kvartett- och körtävling har skickats ut separat till alla
anmälda körer och kvartetter. Det är viktigt att titta där för att se de exakta tiderna för
just din kör eller kvartett!

Startordning
Startordningen finns på SAIs websida samt på NLRs websida.

Soundcheck
På fredagen kl 11.30 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.
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Briefing och scentest
Kvartetter - fredag 10 maj kl 13.30 i Kongresshallen.
Körer - 11 maj kl 10.00 i Kongresshallen.
För mer detaljerad info, se konventbrev 2.

Traffic Pattern-promenad
Fredag kl 12.00 samlas alla kvartettvärdar vid Infodisken.
Lördag kl 10.30 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 Stephanie Olson tpc@nordiclightregion.com

Blanketter att lämna in på tävlingsdagen
Information om vilka blanketter som ska lämnas in på tävlingsdagen hittar du i konventbrev 2
samt på NLRs websida

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 New Orleans, Louisiana, USA 16-21 september 2019.
NYHET! I år kommer vi att be alla deltagare i kvartettävlingen att komma upp på scenen när
prisutdelningen börjar. Samling backstage. Varje kvartett ställer sig på rad efter varandra på
gradängstegen. Detta kommer gås igenom på quartet briefing, era värdar kommer att veta
vad ni ska göra,
Vinnarna årets körtävling representerar Nordic Light Region vid de internationella
tävlingarna i Louisville, Kentucky, USA 12-17 oktober 2020.
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 direkt efter körtävlingarna på lördagen:
•

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.
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•

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.

Följande heders- och vandringspriser delas ut under Show of Champions:
•
•

Nordiska kvartettmästare i barbershop – Vandringspris till vinnande kvartett
Nordiska körmästare i barbershop – Vandringspris till vinnande kör

Show of Champions
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.
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
sina rum och nycklar. Observera att nycklarna ska återlämnas till KCCCs reception (inte
Infodisken) senast 30 min efter avslutad show.

Biljetter för icke-medlemmar
Information om hur personer som inte är medlemmar i NLR köper biljetter till konventet hittar
du på NLRs websida.

Mat och dryck
På fredagens mini-afterglow i baren på Scandic Winn kommer att finnas: räkmacka,
kycklingsallad och charkuteri-tallrik samt drycker till specialpris t ex. Mariestad 60 kr, ett glas
bubbel eller vin 69 kr, alkoholfritt vin 40 kr. Allt köps i baren – ingen förbeställning behövs.
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. Mat på KCCC serveras på nedanstående tider. Dessutom finns mackor och
fika att köpa på plats.
Fredag lunch 11.30 – 13.30
Fredag middag 16.00 – 18.00
Lördag lunch 11.00 – 13.00
Lördag middag 17.00 – 19.00
På lördagens afterglow kl 21.30 serveras paj och sallad.
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De olika matalternativen och priser framgår av menyn som skickades ut med konventbrev 2.
Lagad mat måste förbeställas (går ej att köpa på plats) och man kan även förbeställa dryck.
Varje beställning beläggs med en servicekostnad på 35 kronor.
Beställning (luncher, middagar, afterglow, dryck) görs via följande länk senast torsdag
2 maj: http://www.trippus.net/nordiclight2019
Varje deltagare beställer och betalar mat 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 dagarna innan tävlingarna.
Det är möjligt för en person att beställa för fler personer men då måste man ange alla
personers mobiltelefonnummer och man kan max beställa för 30 personer per beställning.

Foto
Vi kommer även i år att ha vår eminenta fotograf Dick Gillberg att föreviga vårt nordiska
mästerskapsäventyr.
Beställning av foton görs till Dick, via en gemensam beställning per kör eller kvartett. Skicka
in er beställning till info@dickgillberg.se senast 1 vecka efter körtävlingen.
Kvartetterna fotograferas innan de går på tävlingsscenen. Körerna får sitt kort taget när sista
sången är framförd, då gäller det att stå still i sin tilltänkta pose i ca 10 sekunder till ljuset
släcks. Glöm inte att skriva på ”Information to panel secretary” vilken pose ni tänker inta
(blanketten finns på NLRs websida).
Även i år kommer Dick att gå ut i vimlet och ta bilder på oss, detta kan sedan köpas på en
CD skiva i lågupplöst format (1500px). Vill du ha en högupplöst bild, mejla Dick så
återkommer han med pris på denna.
Priser för kort och CD:
18 x 21 cm

175 kr

16 x 38 cm (panorama)

220 kr

CD skiva (1500 px)

100 kr

Alla bilder levereras med passepartout, fraktkostnad tillkommer.
Panorama-formatet passar bra för stora körer eller körer som använder en bredare pose,
väljer man det andra formatet blir kören väldigt liten på bilden. Är ni osäkra på vilken format
som ger er bästa bilden på kören, ta gärna kontakt med Dick så hjälper han er att välja.
Köper du CD skivan, tänk på att inte använda bilder officiellt, t ex sociala medier osv utan att
få tillstånd av de personer som ses på bilden. Här styr GDPR.
Mer information kommer i separat utskick från Dick och det går bra att kontakta honom om
med frågor.
OBSERVERA!
Under pågående tävling eller Show of Champions är det inte tillåtet att göra videoupptagning,
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ljudupptagning eller att fotografera, förutom för den som har ett särskilt tillstånd från Nordic
Light Region.

Video & Webcast
Alla tävlingsbidrag och Show of Champions filmas och streamas live via en webcast.
Priset för att se alla tre event är 299 SEK/30 Euro, inklusive 2017 års tävlingar, allt
nedladdningsbart under 1 år från inköp. För att köpa alla event logga in här:
https://nordiclightregion.solidtango.com/vip
Önskas endast enstaka event kostar det 139 SEK/14 Euro, nedladdningsbart under 1 år. För
att köpa enstaka event logga in här: https://nordiclightregion.solidtango.com/live Beställer du
enstaka event och också vill se 2017 års tävlingar tillkommer 40 SEK/4 Euro.
Sprid gärna denna information till alla ni tror är intresserade!
Inför webcast-sändningarna behöver årets värd Therese Neidenmark ha lite
förhandsinformation om kvartetter och körer som tävlar. Informationen samlas in via formulär
som enkelt fylls i (se nedan). Glöm inte heller att gå förbi webcast-sändningen efter er insats,
hon finns på plan 5 vid publikinsläppet!
Therese är tacksam om ni fyller i så mycket ni kan av uppgifterna i formulären, ju mer ni
berättar om er kör/kvartett desto bättre webcast! Tänk på att fylla i dessa på engelska,
sändningen kommer att göras på engelska för våra utländska tittare. Formuläret skall vara
ifyllt senast 5 maj.
Formulär för kvartetter: https://forms.gle/3RhnDnF66dj2Atbs5
Formulär för körer: https://forms.gle/VucWsWK3KHVpoReYA
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.

Namnskyltar/badger
Alla registrerade konventdeltagare hämtar sina namnskyltar i infodisken på KCCC från
fredag kl 11.00. 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.
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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 utomhus!
Använd inte heller parfym under konventet.
Kiwi och nötter får inte heller förekomma inne på KCCC pga allergi.
OBS ny info! Tyvärr har våra spraybalkonger försvunnit pga renovering av KCCCs fasad.
Det enda stället som vi kan spraya håret och måla naglar är utomhus på markplanet,
trädäcket utanför matsalen, mot Klarälven, d v s bakom den stora rulltrappan på entréplanet.
Här kommer det också att finnas speglar.

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

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