Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til

Den 24. Danske Barbershop
Festival
Lørdag og søndag, den 18.-19. marts 2017

Martin Wahlgren, som synger bas i
Ringmasters, har efterhånden været med
som coach hos DABA adskillige gange og
han tager hånd om at udvælge nogle gode
coaches og vil være med til at lede slagets
gang på selve festivalen.

Staffan Paulson fra Lund kender vi også
rigtig godt. Han kan desværre kun komme
om lørdagen, men til gengæld vil han tage
sig af opvarmning, tags og coachning hele
dagen. Der er virkelig noget at glæde sig til.

Desuden kommer Niclas Kåse, som vi havde fornøjelsen af at have som
coach til vores Barbershop Workshop d. 5. november sidste år.
Alt efter hvor mange grupper vi bliver, vil vi sammen med Martin engagere
flere coaches fra Sverige, som jo har verdensmestre indenfor adskillige
kategorier i Barbershop verdenen.

Dansk Barbershopforening
www.barbershop.dk
Tilmelding:

Dorit Larsen
Bakkevej 44
3460 Birkerød

daba@barbershop.dk
Tlf. +45 20 11 98 42
Mail: dl@loudsoft.com
Bank: Reg.nr. 1551, konto 1224 3154

24. Danske Barbershop Festival
Hørsholm 18. og 19. marts 2017

Orientering om festivalen
Den 24. danske barbershopfestival foregår i år på denne adresse:

ScionDTU Forskerpark i Hørsholm
Innovationscentret, Agern Alle 3, 2970 Hørsholm
Tilmelding til Dorit Larsen. Tlf. +45 20 11 98 42, mail: dl@loudsoft.com
Det er nemt at komme dertil med bil (lige ved siden af motorvej mod Helsingør), med
Kystbanen til Kokkedal + Bus 150 og med Bus 150 fra Nørreport station.
Coaching
Der er coaching både lørdag og søndag. Se programmet nedenfor
Bemærk: Igen i år vil vi gerne lave en mix´et gruppe, så hvis du ikke har en gruppe at
synge sammen med, kan du måske prøve noget nyt i år.

Måltider
Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe både lørdag og søndag er inkluderet i
deltagerprisen.

Buffet
Lørdag aften byder på en festbuffet med efterfølgende koncert. Der er mulighed for at
invitere gæster til festbuffet og koncert samlet, men også til koncerten alene.
Priser for deltagelse i festival og buffet fremgår af tilmeldingsskemaerne.
Tilmelding og betaling
Tilmelding foregår ved indsendelse af tilmeldingsskemaerne til Dorit Larsen hurtigst muligt.
Jo hurtigere vi får tilmeldinger, jo hurtigere kan vi få lavet detailplanlægningen af festivalen
og finde ud af hvor mange coaches vi skal bruge. Grupperne modtager bekræftelse på
deltagelse, når tilmeldingsgebyret og kontingent er overført til foreningens konto.

24. Danske Barbershop Festival
Hørsholm 18. og 19. marts 2017

Program for festivalen
Lørdag den 18. marts 2017
09.00-10.00 Morgenmad og info
10.00-10.20 Opvarmning med Staffan
10.20-10.50 Tags med Staffan
11.00-12.25 Coaching af grupper
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.50 Coaching af grupper
15.05-16.25 Coaching af grupper
17.30-18.00 Damerne hjælper hinanden med at arrangere en festlig buffet
Herrerne øver sig til koncerten
18.00-19.30 Fest buffet med gæster
19.30-21.30 Koncert

Søndag den 19. marts 2017
09.00-09.40 Morgenmad
09.40-10.00 Opvarmning
10.05-11.25 Coaching af grupper
11.40-13.00 Coaching af grupper
13.00-14.00 Frokost
14.00-14.45 Generalforsamling med kaffe og kage
14.45-15.45 Masterclass
15.45-16.00 Java Jive og We´ll meet again
16.00

Afslutning og oprydning

24. Danske Barbershop Festival
Hørsholm 18. og 19. marts 2017

Tilmelding for gruppe/kor: Deltagelse
De to tilmeldingsskemaer sendes samlet til Dorit Larsen, Bakkevej 44, 3460 Birkerød, Tlf.
20 11 98 42. Mail: dl@loudsoft.com
Send betalingen til Danske Bank, reg.nr. 1551 konto nr. 1224 3154, Dansk
Barbershopforening.

Gruppe/kor, navn
Antal sangere

Kvinder

Mænd

Kontaktperson, navn
E-mail
Coaching:
Særlige ønsker for coaching*

*

Angiv om muligt i tilmeldingsskemaet, hvilke sange din gruppe vil have hjælp til at
gøre mere ”barbershoppede”.

24. Danske Barbershop Festival
Hørsholm 18. og 19. marts 2017

Tilmelding for gruppe/kor: Betaling
De to tilmeldingsskemaer sendes samlet til Dansk Barbershopforening, Per Nørby Holm,
Borgskrivervej 1, 2.th., 2400 København NV. Mail: daba@barbershop.dk.
Send pengene til Danske Bank, reg.nr. 1551 konto nr. 1224 3154, Dansk
Barbershopforening.
Bemærk, at gruppen/koret tilmelder og betaler samlet.
Deltagergebyret dækker morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe lørdag og søndag,
instruktører og coaches, lokaleleje, materialer
Drikkevarer til buffeten lørdag aften kan købes til rimelige priser.

Gruppe/kor, navn
Kontaktperson,
Navn
E-mail

Betaling for festivaldeltagelse

Antal

DKK.

Medlemskontingent 150 kr. pr. medlem
Deltagende sangere á 700 DKK
Sangere til buffet á 100 DKK,
Total
Udenlandske gruppers medlemskab af en søsterforening i et andet land, som f.eks.
SNOBS, gælder også for DABA.

