Bremen 2013:
LDK‐k har fått en inbjudan till Bremen 2013. FöMus är beredda att betala för oss OCH Drilltroppens
kamratförening, totalt 58 st (2 chefer+27 musiker+2 chefer+27 drill). Det som du behöver göra nu är att
anteckna följande datum i din kalender motsv:
Den 19‐21 oktober. Medlemshelg med tre jämnbördiga syften: Öva för Bremen, medlemsmöte,
samkväm. Detta betyder att alla är välkomna, även de som vet att de inte ska med till Bremen. Det är
givetsvis bättre ju fler som kommer men det är inget krav att medverka på medlemshelgen för att åka
till Bremen. Det är först den 19 oktober som vi vet om vi är för många anmälda eller för få, vilket gör att
vi idag vill hålla det så öppet som möjligt för så många som möjligt att medverka. Planen är att även
drilltroppen medverkar denna helgen.
Den 25‐27 januari. Vi kommer att behöva träffas några dagar tidigare för att fixa mtrl och öva och
kommer förmodligen hem först dagen efter. Resan tar alltså 6‐10 dagar i anspråk, max den 19‐28 jan,
exakta datum är inte bestämt än.
OBS Prel plan:
ev Lör 19: Öva
ev Sön 20: Öva
ev Mån 21: Öva
Tis 22: Öva, mtrl, packa
Ons 23: Transport
Tors 24: Öva på plats
Fre 25: Genomföra
Lör 26: Genomföra
Sön 27: Genomföra, packa, transport?
Mån 28: Transport?, Mtrl?
Planen för att kunna genomföra en pampig uppvisning i Bremen är:
1. Under sommaren lägga ut noter på hemsidan till den musik som skall användas. Även om du inte vet
exakt vilken stämma du ska spela, kan man börja öva så smått.
2. Innnan den 30 september lägga ut figinstruktion på hemsidan.
3. Under medlemshelgen filma figget och därefter lägga filmen för allmän beskådning, så att du kan
fortsätta öva själv.
Tanken är att vi skall vara så förberedda som möjligt när vi träffas i januari, för att inte behöva ta mer
dagar än nödvändigt i anspråk.
Anmälan till Medlemshelgen och Bremen görs på ldk.nu under Medlemsportalen! Ju fortare du anmäler
dig desto större framförhållning får vi i styrelsen att förberedda allt.
Sista datum för att anmäla sig till medlemshelgen är 16 september.
Sista datum för att anmäla sig till Bremen är den 19 oktober.

