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Tilbagemelding	  på	  kommentarer	  til	  evaluering	  af	  sommerstævnet	  2015	  
	  
Først	  og	  fremmest	  vil	  vi	  i	  styrelsen	  takke	  for	  de	  mange	  og	  konstruktive	  kommentarer,	  vi	  har	  modtaget	  efter	  
årets	  sommerstævne.	  Kommentarerne	  er	  en	  stor	  hjælp	  i	  arbejdet	  på	  at	  gøre	  sommerstævnet	  endnu	  bedre,	  
så	  vi	  værdsætter,	  at	  I	  har	  brugt	  tid	  på	  at	  nedfælde	  jeres	  tanker	  om	  stævnet.	  
	  
Indkvartering	  
Der	  er	  modtaget	  en	  række	  konkrete	  kommentarer	  vedr.	  selve	  indkvarteringen	  og	  vedr.	  maden.	  Disse	  vil	  blive	  
forelagt	  Askov	  Højskole	  ved	  et	  møde	  i	  løbet	  af	  efteråret,	  således	  at	  højskolen	  kan	  bruge	  kommentarerne	  i	  
planlægningen	  af	  næste	  sommers	  stævne.	  
	  
Dirigenter	  og	  instruktører	  
De	  kommentarer,	  der	  er	  modtaget	  vedr.	  dirigenter	  og	  instruktører,	  vil	  blive	  anvendt,	  når	  vi	  skal	  engagere	  
dirigenter	  og	  instruktører	  til	  kommende	  stævner.	  Vi	  har	  på	  baggrund	  af	  de	  kommentarer,	  der	  er	  modtaget,	  
valgt	  at	  ændre	  rotationsordningen	  blandt	  træblæserinstruktører.	  Der	  vil	  fremover	  være	  større	  grad	  af	  
rotation	  blandt	  instrumenterne,	  således	  at	  der	  primært	  fokuseres	  på	  at	  vælge	  instruktører,	  der	  har	  erfaring	  
med	  at	  lede	  gruppeprøver.	  Hvilke	  instrumenter,	  der	  er	  repræsenteret	  blandt	  træblæserinstruktørerne,	  vil	  
derfor	  variere	  mere	  end	  hidtil.	  
	  
Tilmelding	  til	  bladspils-‐	  og	  natorkestre	  
Styrelsen	  har	  drøftet,	  hvordan	  tilmeldinger	  til	  bladspils-‐	  og	  natorkestre	  bedst	  muligt	  kan	  foregå.	  Vi	  har	  
besluttet,	  at	  der	  allerede	  fra	  stævnets	  start	  vil	  blive	  etableret	  en	  oversigt	  over	  de	  bladspils-‐	  og	  natorkestre,	  
som	  styrelsen	  har	  kendskab	  til.	  Listen	  vil	  blive	  hængt	  op	  et	  passende	  sted	  og	  vil	  blive	  ajourført,	  således	  at	  
man	  altid	  har	  et	  overblik	  over,	  hvilke	  muligheder	  der	  er	  for	  at	  spille	  bladspils-‐	  og	  natorkester.	  Selve	  
tilmeldingslisten	  vil	  som	  hidtil	  først	  kunne	  lægges	  frem	  samme	  dag	  kl.	  08.00.	  
	  
Ensemble	  H	  
På	  baggrund	  af	  evalueringerne	  har	  styrelsen	  i	  samråd	  med	  Mogens	  Andresen,	  der	  er	  messinginstruktør	  ved	  
sommerstævnet	  2016,	  besluttet,	  at	  der	  ikke	  etableres	  et	  obligatorisk	  messingensemble	  (orkester	  H)	  i	  den	  
normale	  prøvetid.	  Der	  vil	  dog	  vanen	  tro	  blive	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  et	  messingensemble	  under	  ledelse	  af	  
Mogens,	  der	  øver	  i	  en	  eftermiddagspause	  og	  derefter	  optræder	  ved	  festen	  fredag	  aften.	  
	  
Fordeling	  af	  deltagerne	  i	  de	  forskellige	  orkestre	  
Fordelingen	  af	  deltagerne	  i	  de	  forskellige	  orkestre	  og	  på	  de	  forskellige	  stemmer	  er	  et	  emne,	  der	  ofres	  megen	  
opmærksomhed	  og	  jævnligt	  drøftes	  i	  styrelsen.	  
	  
Placeringen	  af	  strygerne	  foretages	  ud	  fra	  flere	  kriterier:	  

1. Der	  lægges	  vægt	  på	  at	  have	  i	  hvert	  fald	  2	  stærkt	  besatte	  pulte	  i	  spidsen	  af	  hver	  strygergruppe.	  
2. Det	  tilstræbes,	  at	  alle	  strygere	  får	  mindst	  1	  førsteprioritetsønske	  opfyldt,	  -‐	  det	  var	  tilfældet	  i	  2015.	  	  

3. Vi	  forsøger	  at	  imødekomme	  ønsker	  fra	  deltagerne	  om	  specifikke	  placeringer,	  f.eks.	  en	  bestemt	  
pultmakker	  eller	  en	  foretrukken	  placering	  til	  venstre	  eller	  højre.	  

4. Efter	  forslag	  fra	  evalueringen	  af	  stævnet	  2015	  vil	  vi	  i	  2016	  desuden	  forsøge	  at	  indføre	  et	  kriterium	  

om	  en	  større	  	  blanding	  af	  øvede	  og	  mindre	  øvede	  pulte	  -‐	  med	  det	  forbehold,	  at	  vi	  naturligvis	  ikke	  kan	  
kende	  alle	  lige	  godt.	  Deltagerne	  er	  velkomne	  til	  at	  benytte	  feltet	  til	  bemærkninger	  på	  
tilmeldingsskemaet.	  
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Placeringen	  af	  blæserne	  foretages	  ud	  fra	  flere	  kriterier:	  
• Det	  tilstræbes,	  at	  alle	  blæsere	  får	  mindst	  1	  førsteprioritetsønske	  opfyldt.	  
• Det	  tilstræbes,	  at	  blæsere,	  der	  har	  ønsket	  det,	  får	  tildelt	  min.	  en	  førstestemme	  under	  hensyntagen	  til	  det	  

spillemæssige	  niveau	  i	  gruppen.	  

• Der	  vil	  i	  de	  fleste	  orkestre	  være	  doblede	  blæserstemmer.	  Beslutningen	  om	  hvilke	  orkestre,	  der	  har	  
doblede	  stemmer,	  træffes	  i	  samarbejde	  med	  dirigenterne	  og	  det	  er	  denne	  aftale,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  
fastsættelsen	  af	  det	  maksimale	  antal	  deltagere	  på	  de	  enkelte	  instrumenter.	  I	  det	  tilfælde,	  at	  der	  ikke	  er	  

tilmeldte	  nok	  i	  en	  instrumentgruppe	  til	  at	  fylde	  alle	  pladser	  ud,	  prioriteres	  førstestemmer	  før	  
andenstemmer.	  	  

	  
Konkrete	  tiltag	  
På	  baggrund	  af	  de	  positive	  tilbagemeldinger	  vil	  vi	  videreføre	  gen	  til	  frokosten,	  ligesom	  et	  foredrag	  vil	  blive	  en	  
fast	  tradition	  fremover.	  	  
	  
Vi	  vil	  sørge	  for,	  at	  der	  bliver	  opstillet	  borde	  til	  udpakning	  af	  instrumenter	  i	  gymnastiksalen.	  
	  
Med	  hensyn	  til	  den	  halve	  times	  pause	  inden	  frokost	  og	  middag	  vil	  vi	  overveje,	  om	  den	  skal	  skæres	  ned	  til	  15	  
minutter	  for	  så	  i	  stedet	  at	  give	  plads	  til	  en	  længere	  kaffepause	  midt	  i	  prøven.	  
	  
Elektroniske	  deltagerlister	  vil	  blive	  overvejet.	  
	  
Vedrørende	  fredag	  aften	  vil	  vi	  fortsætte	  muligheden	  for	  at	  reservere	  plads	  ved	  bordene	  til	  festmiddagen.	  Vi	  
vil	  ligeledes	  forsøge	  at	  gennemgå	  og	  forbedre	  nodematerialet	  til	  Palmehaveorkestret.	  
	  
Det	  er	  vurderingen,	  at	  der	  med	  det	  nuværende	  forløb	  af	  festen	  ikke	  er	  det	  store	  behov	  for	  natmad	  fredag	  
aften.	  Der	  vil	  derfor	  i	  2016	  ikke	  være	  natmad	  fredag	  aften.	  Styrelsen	  vil	  overveje,	  om	  der	  kan	  sælges	  snacks	  i	  
baren.	  
	  
Muligheden	  for	  betaling	  for	  gæster	  via	  MobilePay	  vil	  blive	  undersøgt	  og	  om	  muligt	  indført.	  
	  
Styrelsen	  vil	  meget	  gerne	  arbejde	  på	  at	  indføre	  en	  nem	  og	  billig	  mulighed	  for	  udenlandske	  deltagere	  til	  at	  
betale	  for	  stævnet.	  Såfremt	  nogen	  blandt	  deltagerne	  har	  erfaring	  hermed,	  vil	  vi	  meget	  gerne	  høre	  fra	  
vedkommende.	  
	  
Endelig	  vil	  vi	  gerne	  takke	  for	  de	  mange	  positive	  kommentarer,	  der	  har	  været	  i	  relation	  til	  vores	  arbejde.	  Vi	  er	  
meget	  glade	  for	  den	  anerkendelse,	  der	  ligger	  heri.	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
	  
Dina	  Gelfer-‐Jørgensen	  
	  
	  


