Infobrev til videresendte til UKM fylkesmønstring
Videresendingsmøte onsdag 27. mars kl 20.15 på Meldal barne- og ungdomsskole,
formidlingsrommet
• På møtet blir relevant informasjon om mønstringen gitt og det vil være mulig å stille
spørsmål
• Oversikt over hva som er innmeldt av tekniske behov, allergier, transport, osv. bllir
gjennomgått og sikret at alt er rett.
• På møtet må det utnevnes 2 reiseledere til Ørlandet og én reiseleder til Grong. Minst én
reiseleder skal være over 25 år. Vi anbefaler alle deltagere å undersøke om de har noen som
kan stille. Dersom det mangler reiseledere så kan ikke Meldal stille på UKM.
Tid og sted
• UKM Grong er 5.-7. april
• UKM Ørland er 26.-28. april
Oppmøte og teknisk prøve
• Oppmøte for alle deltagere fra Meldal er ikke satt, egen info om dette blir sendt på e-post.
• Teknisk prøve er obligatorisk for alle sceneinnslag og en forutsetning for å stille på
forestilling. Alle grupper må være fulltallige på teknisk prøve.
• Alle må se over at det tekniske tilknyttet sitt innslag stemmer før vi melder det videre til
fylkesarrangøren.
Forestilling
• Meldal skal delta på forestilling enten lørdag eller søndag Alle deltagere og reiseledere har
selvsagt gratis inngang.
• Alle deltagere på kunst, arrangør og nettredaksjon oppfordres til å støtte opp om Meldals
sceneoppreden.
Kunstutstilling
• All videresendt kunst er allerede fraktet til Ørland
• Kunstnerne må huske å ta med seg sine kunstgjenstander hjem etter endt mønstring, det blir
ikke noen organisert frakting av kunsten tilbake.

Tekniske behov/ titler og annen info
• Alle må se over at infoen de meldte til lokalmønstring stemmer og bekrefte til UKM-kontakt.
Reiseledere
o

o

Til Ørland så er det 14 deltagere fra Meldal i år og vi er pålagt å stille med én
reiseleder pr 10 deltagere, hvilket betyr 2 reiseledere. Reiselederne må følge
deltagerne hele helgen og bo sammen med dem.
Til Grong så er det 2 deltagere. Vi må ha én voksen som følger disse og bor sammen
med dem.

Reise
• Det bestilles felles busstransport til UKM
Mat og overnatting
• Allergier eller andre spesielle matbehov må meldes undertegnede senest ved møtets slutt
27. mars.
• Overnatting på flatseng, ta med sovepose og liggeunderlag (enkeltmadrass!).
• Om noen deltagere ikke skal overnatte så må jeg ha beskjed snarest.
Andre forhold
• Dersom noen trenger bekreftelse for fritak fra skole (gjelder vgs) så ta kontakt med UKMkontakt Helge Rolstadås på videresendingsmøtet 27. mars
• Alle deltagere er representanter for Meldal kommune uavhengig av hvor dere bor og/ eller
dere går på skole. Det betyr at dere følger Meldal på teknisk prøve, bor sammen med Meldal
og har de samme reiselederne som Meldal.
• Husk at dere representerer Meldal kommune og at alt det positive dere gjør både
kunstnerisk og sosialt er med på å gi et godt inntrykk av kommunen utad. Jeg får alltid
positive tilbakemeldinger fra arrangørene på ungdommen fra Meldal og håper å få det også i
år ☺.
Neste infobrev
Det vil bli skrevet et infobrev 3 når alle opplysningene om oppmøtetider og annen relevant
informasjon er mottatt. Dette infobrevet vil bli sendt til alle e-postadresser registrert i systemet og
lagt ut på ukm.no med lenke fra UKM i Meldal sin facebookside.
Lykke til og kos dere på UKM !

Mvh
Helge Rolstadås
UKM-kontakt Meldal
tlf 959 18 692
e-post kulturskolen@meldal.kommune.no

