INVITATION TIL SILKEBLÆS 2018
10. & 11. marts 2018
i Jysk Musikteater & Kedelhuset, Silkeborg
Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til SilkeBlæs 2018, der afholdes for 14. gang. Som noget helt nyt
dystes der denne gang i flere rækker blandt de bedste brass bands ligesom der for første gang
arrangeres konkurrence for skoleorkestre og juniororkestre.
Som altid handler det om at skabe de bedste rammer for blæsermusikken i Danmark og give publikum en
enestående oplevelse. Koncertkonkurrencerne afholdes derfor på Silkeborgs bedste spillesteder.
SilkeBlæs er en koncertkonkurrence med fokus på god og høreværdig brass band-musik, hvor
performance tæller side om side med den musikalske udførelse. Koncerterne ved SilkeBlæs er derfor
traditionelt kendetegnede ved stor publikumsappel.

Program:
Lørdag d. 10. marts 2018

Søndag d. 11. marts 2018

Konkurrence for ELITERÆKKEN & A-RÆKKEN

Konkurrence for SILKEBLÆS JUNIOR

Gallamiddag & præmieoverrækkelse

Præmieoverrækkelse

Gallakoncert med Concord Brass Band

Gallakoncert med Prinsens Musikkorps

Deltagelse ved SilkeBlæs 2018 er åben for alle brass bands og skoleorkestre/juniororkestre.
Der dystes i:
ELITERÆKKEN: Brass bands der til DM spiller i eliterækken samt 1. division samt udenlandske brass
bands på tilsvarende niveau (max. 12 brass bands)
A-RÆKKEN: Brass bands der til DM spiller i 2. samt 3. division samt udenlandske brass bands på
tilsvarende niveau (max. 12 brass bands)
SILKEBLÆS JUNIOR: Skoleorkestre og juniororkestre (blæseorkestre - max. 10 brass bands)
Koncertkonkurrencen løber over to dage. Eliterækken og A-rækken afholdes lørdag, og SilkeBlæs Junior
afholdes søndag.

Koncertprogram samt konkurrenceregler:
Sammensætningen af koncertprogrammet foretages af orkestrene selv. Dog er det et krav, at
koncertprogrammet indeholder mindst et solo-/duet-/trioindslag med orkesterakkompagnement.
Fremførelsen må have en varighed af max. 30 minutter inkl. pauser.
Bedømmelsen foretages af et kompetent dommerpanel, og i hver række konkurreres om titlerne bedste
performance, bedste solo-/duet-/trioindslag samt en samlet vinder.
Desuden kåres ”bedste brass band” i Eliterækken.
Konkurrenceregler for SilkeBlæs kan findes på www.silkeblaes.dk

Praktiske oplysninger:
Tilmelding senest: 1. oktober til Jonas Jensen: jonas@silkeblaes.dk. Angiv orkesternavn og række.
Tilmelding er først gældende når et depositum svarende til halvdelen af deltagergebyret er indbetalt.
Depositum indbetales til: Jyske Bank, reg.nr.: 7178 konto nr.: 1045969

Bemærk: Der lukkes for tilmelding til de enkelte rækker i takt med at pladserne fyldes op
Pris for deltagelse:
ELITERÆKKEN: 4.000 kr.
A-RÆKKEN: 3.000 kr.
SILKEBLÆS JUNIOR: 2.000 kr.
Praktiske oplysninger om arrangementet vil være at finde på hjemmesiden www.silkeblaes.dk.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jonas Jensen, jonas@silkeblaes.dk, tlf. 60602363
Arrangørerne bag SilkeBlæs vil være behjælpelige med at skaffe overnatning på skoler mv. i Silkeborg og
omegn. Desuden kan vi henvise til billige overnatningsmuligheder på bl.a. vandrehjem, kursusejendomme
og B&B i nærheden af centrum. Se oversigten over overnatningsmuligheder på www.silkeblaes.dk

Vigtige datoer:
Senest 1. oktober 2017:
Tilmelding og indbetaling af depositum
Senest 1. december 2017: Indbetaling af resterende deltagerbetaling
Senest 16. januar 2018:
Fremsendelse af materialer:
1.
Koncertprogram
2.
Orkesterbillede til programmet
3.
Orkesteromtale til programmet
4.
Oplysning om antal medlemmer i orkestret
5.
Indsendelse af partiturer

Partiturer sendes enten elektronisk eller med post til Jonas Jensen (i 3 eksemplarer).

Jonas Jensen
Markedsgade 2b, st. th, 8600 Silkeborg
jonas@silkeblaes.dk

