
VESTLANDSFESTIVALEN 2019
Det nærmer seg Vestlandsfestivalen. Her kommer informasjon til alle påmeldte orkestre.
Vedlagt følger en tidsplan som kan sendes ut til foreldrene. 

Dirigenter 
Christian Breistein vil dirigere seniororkesteret
Stefan Bivand vil dirigere juniororkesteret

Deltagende orkester
Følgende orkestre har meldt seg på

Askøy unge strykere
Bømlo Strykeorkester 
Bergen Vest Unge Strykere
Bønes skoleorkester
Fana Unge Strykere
Nesttun Unge Strykere
Regnbuen Barne - og Ungdomsorkester
Åsane Unge strykere

Orkester og instrumentfordeling
Vi ber om at alle orkestrene rapporterer hvor mange deltagere dere har i juniororkesteret fordelt på 
instrument (gjerne også 1. og 2. fiolin) og i seniororkesteret fordelt på instrumenter så snart som 
mulig og innen 11 februar.

Instruktører gruppeprøver
Dirigentene er i gang med sine respektive øvelser og har fordelt sine oppgaver.

Lokaler
Lørdag formiddag vil juniorene øve på Møhlenpris skole. De møter opp der om morgenen, har 
gruppeprøver, fellesprøver og blir servert mat der. 



Seniorene (fiolin og bratsjer) møtes på Møhlenpris skole. Celloene og bass møtes i Tabernaklet til 
gruppeprøver. Tabernaklet ligger i Marken 27. Seniorene blir servert lunsj i Tabernaklet, og avslutter 
dagen med fellesprøver der.

Foreldrehjelp
Vi trenger at det er en forelder til stede fra hvert orkester til enhver tid. 

Vi ber om en snarlig tilbakemelding fra alle orkestre på følgende vaktplan innen 11. februar.

Tid Gruppe Sted Foreldrevakt E -postadresse og 
telefonnummer

Lørdag
 09:45 – 12:30

Senior Møhlenpris 
skole

Lørdag
 09:45 – 12:30

Senior Tabernaklet

Lørdag
 11:00 – 13:00

Junior Møhlenpris 
skole

Lørdag 
12:00 – 16:00

Junior Møhlenpris 
skole

Lørdag 
12:00 – 16:00

Senior Tabernaklet

Søndag
12:00 – 16:00 Junior Grieghallen
12:00 – 16:00 Senior Grieghallen

Det vil være en fra styret til stede på alle stedene.

De som skriver seg opp som vakt vil få oversendt en oversikt over oppgaver.
For orkesteret fra Bømlo har vi full forståelse for at det kanskje ikke er så lett å stille med 
foreldrevakter til alle disse tidene og stedene.

Mat
Det vil bli servert lunsj lørdag. For juniorene vil det skje i kulturhuset 1880. For seniorene i 
tabernaklet. Foreldrevaktene vil bli involvert i organiseringen.
Søndag blir det servert Pizza og saft i Grieghallen før konserten.

Allergier etc
Dersom noen har allergier er det nødvendig at vi får beskjed om dette, slik at vi kan handle inn. 

Deltakeravgift
Deltageravgiften er 100 kroner pr deltager. Avgiften betales til kontonummer 3624 66 82423 innen 
15. februar. Avgiften er et bidrag til dekning av mat, drikke og leie av lokaler.



Konsertbilletter
Billetter sende til orkestrene. De koster 100 kroner for voksne og 50 kroner for barn. 
Det aller kjekkeste er selvfølgelig om vi klarer å få så mange i salen som mulig. Vi ber derfor om at 
dere alle formidler til deres medlemmer at det er en forventning om 2 solgte billetter pr barn på 
scenen, gjerne flere.
Betaling av billetter gjøres kontant til en i orkesteret eller VIPPS til 509743

Det vil også bli solgt billetter i døren.

Informasjon om orkestrene
Vi har pleid å lage et konsertprogram som samtidig inneholder informasjon om alle orkestrene.
Hvert orkester bes sende inn bilde og tekst til programmet innen 11. februar. 
Vedlagt følger programmet fra i fjor til inspirasjon.


