
Hvem blir årets Seljord-festivalband 2013?
Seljordfestivalen skal i samarbeid med Dansnytt kåre «Årets Seljord-Festivalband 2013».
Stem fram ditt favorittband og bli med i trekningen av flotte premier(reisegavekort, festivalbilletter og 
hotellpakker).

Hvordan stemme?
I forkant  og under festivalen:
SMS (se nedenfor)
Ditt telefonnummer fungerer som et lodd i konkurransen. Avstemningen settes i gang fredag 3.mai og 
avsluttes lørdag 6.juli, festivalens siste dag. Man kan stemme så mange ganger man ønsker, og hver 
stemme teller som et lodd. Det er 10 kroner per melding.

Under festivalen
DANSENYTTS NYE STEMMESENTRAL
Stemmesentralen er plassert inne på festivalområdet rett ved Kafescenen. Sentralen åpnes for bruk onsdag 
3.juli kl. 15.
En stemme registreres ved å legge på 10 kroner i sentralen. For hver stemme får man tilbake et fysisk lodd 
som registrerer deltakelsen i konkurransen. Sentralen tar 10`ere og 20`ere. Resultatene kan følges live på 
en 50 ” flatskjerm tilknyttet stemmesentralen. Liveoppdatering vil også være tilgjengelig på Seljordfestivalen 
og Dansnytt sine hjemmesider.

Om konkurransen
Kun 10 danseband blir med inn i finaleuka som avholdes under Seljordfestivalen. Før den tid vil 8 lag 
elimineres etter følgende prosess:
31.mai: De 4 dansebandene med færrest stemmer vil ryke ut av konkurransen
28.juni: De 4 dansebandene med færrest stemmer vil ryke ut av konkurransen
Finalen, og kåring av konkurransen vil avholdes lørdag 6.juli, ca kl. 24:00 fra Hovedscenen.
Da trekkes også vinnerne blant publikum/de som har avgitt sine stemmer.

Om premiene
I tillegg til heder og ære vil ”Årets Seljord-Festivalband” tilrekkes en hovedpremie med tyngde fra Magnor 
Glassverk, samt noen mindre modeller til alle bandmedlemmene.
Vær med å kåre det aller første bandet i kategorien «Årets Festivalband».

Slik stemmer du på SMS:
Fra Norge: Send: seljord + forkortelsen (se nedenfor) til bandet til telefonnummer 1963
Fra Sverige: Send: seljord + forkortelsen til bandet til telefonnummer + 47 980 72 744.

Her er forkortelser på Tylden & Co. sine artister på Seljordfestivalen:
bjø = Bjørns orkester / bri =  Bris / chr = Christiania / ing = Ingemars / ole = Ole Ivars / pag = Pegasus /
pic = Picazzo / run = Rune Rudberg / ste = Steinar Engelbrektson Band / vag = Vagabond

Deler av inntjeningen går til et veldedig formål. Vær med å gi ditt bidrag!


