Buekorpsenes Dag lørdag 28. mai 2022
Snart går BkD-22 av stabelen, og det meste nå klart i forhold til de tingene som må på plass for at vi skal
få et flott arrangement.
Selve arrangementet:
De aktive har hele tiden ønsket et tradisjonelt arrangement, i tråd med tidligere BkD. Derfor ble
Festplassen ønsket som arrangørsted, og BkD blir arrangert på sedvanlig vis 28. mai, med innledende
runder i slager- og fanebærerkonkurransene om formiddagen, og prosesjon og finaler om
ettermiddagen.
Vi har også reservert Nøsteboden om kvelden for alle dem som ønsker å feire dagen videre sammen
med gamlekarer og -damer fra alle andre buekorps i Bergen. Se programmet.
Det er satt store krav fra Bergen kommune og sikkerhetsetatene om skjerpet sikkerhet rundt et
arrangement av en slik størrelse, noe som har vært veldig krevende å få laget til og godkjent.
Nå er dette på plass, så vi henstiller alle deltakere til å følge de anmodninger som kommer fra
vaktmannskapene i gule vester denne dagen. Vi håper også alle er med på gi Buekorpsenes Dag en
verdig ramme ved å være vær «på linje» under hele dette barne- og ungdomsarrangementet.
Dommerkomiteene:
Alle dommere må stille i god tid før innledende konkurranser begynner om formiddagen, og husk at du
som dommer skal gi full poengsum til ditt korps. Derfor er det viktig at alle korps stiller med dommere,
slik at vi får en riktig bedømming i konkurransene.
Spørsmål om konkurransene kan eventuelt stilles til Radney Thomsen.
Hjelp til vakthold osv:
For å få gjennomført bespisning for de aktive og for å dirigere trafikk og logistikk i forbindelse med
innmarsj på Festplassen, trenger vi hjelp til dette. Siden de fleste gamlekarer og -damer nok ønsker å
være med i prosesjonen, er det fint hvis alle korps/foreninger kan stille minst 3 personer fra f.eks.
foreldregruppe/damegarde til å hjelpe til med dette. Send navn til oss, så kaller vi inn til en
prat/gjennomgang av oppgaver osv. før BkD.
Kveldsarrangement:
Vi har reservert Nøsteboden 28. mai om kvelden til deltakere på Buekorpsenes Dag, og dette er selvsagt
frivillig. Men vi ønsker selvsagt at så mange som mulig vil stille sammen med inviterte buekorpsgutter og
-jenter (over 18 år!), samt vinnerne av konkurransene.
Send oss gjerne cirka antall som kommer. Der er INGEN inngangsbillett, så selve arrangementet er gratis
foruten det du bestiller av mat og drikke selv!
Komiteen for Buekorpsenes Dag 2022 vil gjerne takke for alle innspill, hjelp og støtte fra mange der ute.
Hjertelig velkommen til en heidundrandes feiring av buekorpsbevegelsen i Bergen 28. mai 2022!!
Hilsen Komiteen for BkD-22

Program for Buekorpsenes Dag 28. mai 2022
Formiddagsarrangement
Tidspunkt
Tid
09:45
00:15
Innmarsj Festplassen
10:00
00:05
Velkommen
10:05
00:15
Gjennomgang hvordan konkurransene skal gjennomføres
10:20
01:00
Slagerkonkurransen
11:20
00:30
Fanebærerkonkurransen
11:50
00:10
Utmarsj
12:00
Ferdig
Ettermiddagsarrangement
Tidspunkt
Tid
14:15
00:45
Innmarsj og oppstilling Koengen/Bergenhus. Bespisning de aktive
15:00
00:50
Avmarsj Koengen/Bergenhus mot Festplassen
Marsjrekkefølge ledsaget av 2 politimotorsykler:
Dræggens, Nygaards, Nordnæs, Lungegaardens, Skutevikens, Wesselengens,
Fjeldets, Markens, Mathismarkens, Løvstakkens, Laksevågs, Sandvikens,
Sydnæs, Skansens.
Videre følger eventuelt nedlagte korps og andre inviterte.
Marsjrute:
Koengen/Bergenhus – Bradbenken – Bryggen – Torget – Strandgaten Christian Michelsensgate – Veiten - Ole Bulls plass høyre side - Kong Olavs
plass – Torggaten – Nordahl Bruns gate – Christies gate – Festplassen
15:50

00:45

16:35
16:40
17:00
17:10
17:40
17:50
17:55
18:05
18:15

00:05
00:20
00:10
00:30
00:10
00:05
00:10
00:10
00:10

Innmarsj Festplassen etter marsjrekkefølge. Trio av korpsenes egen marsj
spilles og synges av Gamlekarmusikken
Oppstilling etter eget oppsett
Velkommen ved formann i BkD og leder i Sjefsrådet før ordet gis videre til
konferansier.
Finalistene i konkurransene presenteres
Gjennomføring av finaler
Tale for dagen v/ Bergen kommunes varaordfører Linn Kristin Engø
Underholdning. Dommersekretariatet samles
Kåring av vinnere i slager- og fanebærerkonkurransene
Felles trommemarsj ALLE slagerne og Gamlekarmusikken
Parade for fanene
Avspilling av Nystemten
Utmarsj

Kveldsarrangement
19:00
24:00
Nøsteboden reservert for alle over 18 år og inviterte gjester
Dette er et frivillig arrangement hvor gamlekarer og -damer kan samles. Alt er på egen regning

Marsjrute Buekorpsenes Dag:

