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		 	 	 	 	 København	27.	august	2016	
Kære deltager i sommerstævnet 2016. 
 
Styrelsen vil gerne takke for de mange evalueringer, der er modtaget efter årets sommerstævne. Det 
betyder meget for os at få jeres tilbagemeldinger på stævnet, idet vi bruger disse til at gøre stævnet 
endnu bedre fremover. En række af de modtagne kommentarer, vil vi gerne i dette brev give en 
tilbagemelding på. 
 
Strøgrettelser, nodemateriale m.v. 
Styrelsen anerkender, at de mange strøgrettelser i Mendelssohn-orkestret ikke var optimalt. Styrelsen 
vil i dialog med dirigenterne forsøge at undgå lignende problemer fremover. 
 
Styrelsen vil tilstræbe, at vejledende metronomtal  anføres på noderne: Det vil ikke i alle tilfælde 
være muligt, ligesom metronomtallene kun er vejledende. 
 
Styrelsen vil ligeledes tilstræbe, at behovet for 5-strengede kontrabasser er afklaret allerede inden der 
åbnes for tilmeldinger, således at denne information kan fremgå af hjemmesiden. 
 
Stævnets tilrettelæggelse 
Som udgangspunkt er stævnet tilrettelagt således, at der for hvert orkester er 2 gruppeprøver og 3 
stryger-/blæserprøver. Resten er tutti-prøver. Styrelsen finder, at dette giver det optimale 
udgangspunkt for prøvearbejdet. Det vil være op til en dialog mellem dirigenter og instruktører at 
vurdere, om der i konkrete tilfælde er behov for en anden vægtning af gruppe- og tutti-prøver, og 
dette vil kunne ske i løbet af stævneugen. 
 
Styrelsen anerkender, at tidsplanen i Festsalen torsdag og fredag er meget presset. Med 7 orkestre, 
der alle skal have prøvetid og tid til opstilling og koncert, er det desværre ikke været muligt at give 
hvert enkelt orkester mere tid i Festsalen. Vi tilpasser tidsplanen efter værkernes længde, så der vil 
være mindre justeringer fra år til år. 
 
På baggrund af de modtagne evalueringer har styrelsen besluttet, at fastholde den lidt længere 
kaffepause, men gå tilbage til den tidligere prøvelængde på 1 time og 5 minutter. Prøverne i 2017 vil 
derfor ligge i tidsrummet 09.00 – 10.05 og 10.30 – 11.35 samt 15. – 16.05 og 16.30 – 17.35. 
 
Vedrørende placering af orkestre i festsalen hhv. gymnastiksalen. Styrelsen kan oplyse, at de to 
øverste orkestre formiddag hhv. eftermiddag (A og B hhv. E og F) bytter i løbet af ugen. Alle, der 
spiller i disse orkestre, kommer således til at spille lige lang tid både i gymnastiksalen og i festsalen. 
De to størrelsesmæssigt mindre orkestre (C hhv. G) spiller i foredragssalen og har en afsluttende 
generalprøve i festsalen. 
 
I flere kommentarer er der ytret ønsker om Lancier-træning og om morgengymnastik og/eller yoga. 
Styrelsen har ikke ressourcer til at stå for sådanne aktiviteter, men vil opfordre til, at deltagerne selv 
arrangerer sådant. Styrelsen skal dog bede om at blive orienteret om sådanne aktiviteter. Henvendelse 
kan ske til formanden. 
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Der har været et antal bemærkninger vedrørende kammermusik og natorkestre. Styrelsen vil 
understrege, at disse aktiviteter arrangeres af og for deltagerne, hvorfor styrelsen ikke kan blande sig 
i disse. Styrelsen skal dog opfordre de erfarne deltagere til, at man i forbindelse med sådanne 
aktiviteter er opmærksom på også at inkludere de nye deltagere. 
 
Fordoblinger 
Der vil fremover som udgangspunkt være fordoblinger på træblæserstemmerne i både 
bladspilsorkestre og Palmehaveorkestret. 
 
Bustransport Valby – Askov og retur 
På baggrund af tilbagemeldingerne vil der igen i 2017 blive arrangeret bustransport Valby-Askov 
retur. Denne vil – som i 2016 – blive gennemført, såfremt tilstrækkeligt mange deltagere melder sig. 
 
Forplejning 
Der er modtaget en række kommentarer vedrørende maden. Disse vil blive drøftet med køkkenet 
inden næste års sommerstævne.  
 
Kvaliteten af kaffen vil blive nævnt i forbindelse med drøftelserne med køkkenet. 
 
Der har været ønsker om, at kaffen fra aftenkaffen kan blive stående resten af aftenen. Set i lyset af, 
hvor mange kaffekopper der i forvejen findes efterladt rundt omkring på højskolen, vil dette ønske 
ikke kunne imødekommes. 
  
Styrelsen henstiller til, at man henvender sig til formanden, såfremt der ikke bliver taget hensyn til 
allergier. I nogle tilfælde vil det være muligt at tale med køkkenet herom. Alle former for allergi bør i 
øvrigt anføres i forbindelse med tilmeldingen. 
 
Styrelsen har besluttet at flytte natmaden tilbage til fredag aften i forbindelse med festen.  
 
Af hensyn til forberedelsen af den portionsanrettede forret og opdækningen til festmiddagen er det 
nødvendigt for køkkenet at kende bordplaceringen til festmiddagen. Bordreservationen er derfor 
nødvendig. Der vil i 2017 blive afsat nogle borde til deltagere, der ikke på forhånd har aftaler om, 
hvem de skal sidde til bords med. Man skal dog også tilmelde sig disse borde på forhånd. 
 
Indkvartering 
Styrelsen har modtaget en række bemærkninger vedrørende værelserne. Alle bemærkninger til 
bygninger/værelser vil blive givet til højskolen ifm. planlægningen af sommerstævnet 2017. 
Styrelsen beder om, at man i forbindelse med helt konkrete problemer på værelset (f.eks. manglende 
lys eller dårligt afløb) straks henvender sig til stævneadministrator. Sådanne helt konkrete problemer 
vil blive forsøgt løst i det omfang, det er muligt. 
 
Endelig vil styrelsen takke varmt for de mange positive og varme tilbagemeldinger, vi har modtaget 
vedrørende vores arbejde og stævnets tilrettelæggelse. Det glæder os meget. 
Med venlig hilsen 
 
Dina Gelfer-Jørgensen 
Formand, DAOS	


