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Välkomna till NordicMix 2018
Torsdag 10/5 – lördag 12/5
Karlstad Congress Culture Centre (KCCC)
Vi har den stora glädjen att hälsa dig välkommen till 2018 års konvent i Karlstad – ett
konvent som lovar att bli något alldeles extra!! Som du kanske redan vet är det denna gång
tillsammans med damerna i Sweet Adelines Region 32 – Nordic Light Region, med konventnamnet NordicMix. Konventet sträcker sig över fler dagar än vanligt, med start redan på
torsdagen den 10 maj (Kristi Himmelsfärdsdagen). Tänk på att du därför kan behöva åka till
Karlstad redan på onsdagen!
Det är sedvanlig konventavgift på 980 kr eller 100 Euro som gäller.
Det preliminära programmet ser ut som följer:
Torsdag 10 maj - kvartettävlingar och Acapella Bar
Herrkvartetter och damkvartetter tävlar på KCCC med start direkt efter lunch. På kvällen blir
det "Acapella Bar", förlagd till en trevlig lokal, en möjlighet för alla att samlas, snacka, träffa
nya och gamla vänner, ta ett glas och sjunga lite.
Fredag 11 maj - herrarnas körtävling, mixad kvartettävling samt Olle Nymans Konsert
Herrarnas körer gör upp om medaljerna och dessutom arrangeras en tävling för mixade
kvartetter (herrar och damer). På kvällen hålls den fantastiska konserten ”Olle Nyman
Memorial”, med allehanda gäster. Allt sker på KCCC. Biljetter till konserten ingår inte för
medlemmar utan köps separat.
Lördag 12 maj - damernas körtävling, herrarnas kvartettfinal, Show of Champions
samt Afterglow
Vi fortsätter på KCCC med damernas körtävling och herrarnas kvartettfinal. På kvällen blir
det Show of Champions och inte minst Afterglow!!! Här kommer man bl a kunna sjunga
tillsammans, ha kul i en tag-tävling, dansa till livemusik och träffa gamla och nya vänner!

Mixad kvartettävling
Den mixade kvartettävlingen är det senaste tillskottet inom barbershoptävlandet, och växer
snabbt i popularitet. Sverige har på kort tid blivit ett ledande land i denna tävlingsgren,
internationellt. Nu har du chansen att tävla i de första Nordiska Mästerskapen i mix!
Tävlingen är öppen för kvartetter med både manliga och kvinnliga sångare. Det måste finnas
minst en sångare av varje kön i kvartetten och alla måste vara registrerade medlemmar av
sin respektive barbershoporganisation (dvs SNOBS eller Nordic Light Region). Ingen
sångare får delta i mer än en kvartett i den mixade kvartettävlingen, där man tävlar med två
sånger. Fullständiga tävlingsregler kommer att läggas upp på www.nordicmix.se. Information
om hur man anmäler sig kommer i Konventbrev 1 (januari 2018).
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Boende i Karlstad
Ett stort antal hotellrum i Karlstad har redan blockats för konventdeltagare så att alla säkert
ska få nånstans att bo. Uppge koden "NordicMix" vid bokning, så erhålls rabatt i de flesta fall.
Lista på hotell med priser hittar du på SNOBS hemsida www.snobs.org eller NLRs hemsida
www.nordiclightregion.com under Events/Nordiska Mästerskapen 2018/NordicMix.
Hotell Scandic Winn kommer vara vårt headquarters-hotell, tel. 054-776 47 00.

2018 års domarpanel för SNOBS tävlingar
David Wright, Music
Steve Scott, Singing
Clay Hine, Music
Tim Marron, Singing

Sean Devine, Performance
Dave Mc Eachern, Performance

Till den mixade kvartettävlingen kommer domarpanelen bestå av till största del herrarnas
domare samt några av damernas domare.
Ny websida och Facebookgrupp
Information kommer fortlöpande läggas ut på NordicMix hemsida www.nordicmix.se, vilken
beräknas vara klar innan jul. Det kommer även bildas en Facebookgrupp för NordicMix där
info och annat kommer publiceras.
En viktig påminnelse: de kvartetter som vill tävla måste vara registrerade hos SNOBS
senast 1 april 2018 för att kunna vara med och tävla i maj.

Mer information kommer i nästa utskick, Konventbrev 1, som distribueras i januari 2018.
Vi ses i Karlstad!
Konventkommittén
Henrik Rosenberg, SNOBS
Kerstin Brindbergs, Events Coordinator NLR

