
 

Svenska Brassbandfestivalen 2021 –  

en annorlunda festival. 

 
 

Svenska Brassbandförbundets styrelse har vid sitt sammanträde den 20 augusti enhälligt 

beslutat att Svensk Brassbandfestivalen 2021 ska genomföras i form av tre regionala 

deltävlingar. Bakgrunden är det osäkra Coronaläget beträffande höstens smittspridning och 

frågetecken kring hur länge nuvarande restriktioner kommer att finnas kvar. 

 

Styrelsen menar att det är angeläget att planera för och presentera ett alternativ som kan 

genomföras under nuvarande förutsättningar. Detta underlättar både för deltagande brassband 

och för alla som på något sätt är inblandade i den praktiska planeringen och genomförandet av 

festivalen. 

 

Svenska Brassbandfestivalen 2021 kommer att genomföras enligt följande: 

 

Tre regionala deltävlingar där alla divisioner ingår. (Minibrass, Division 2, Division 1 och 

Elitdivisionen) Domarna kommer att resa runt till alla tre platserna och sammanställa ett 

gemensamt resultat efter den sista deltävlingen. 

• Fredag 12 november i Stockholm preliminära tider 18-22. 

• Lördag 13 november i Jönköping preliminära tider 12-20 

• Söndag 14 november Malmö/Lund preliminära tider 12-17 

Prisutdelning sänds digitalt efter att tävlingen har avslutats på söndag. 

 

En lokal kommitté är utsedd för varje ort och vi återkommer med mer information när det 

gäller lokal m.m. 

 

Beträffande divisioner, teststycken och programtid gäller tidigare information. Tävlingarna 

kommer att genomföras med öppen bedömning. Det finns också möjlighet att delta i 

Festivalklass, dvs. att spela sitt program och att få domarkommentarer utan att rangordnas 

gentemot andra band. Varje orkester väljer själv på vilken ort de vill delta. 

 

Anmälan görs via SBBFs hemsida och hålls öppen tom 10 oktober.  

Vi vill dock be orkestrarna att anmäla sig så snart som möjligt för att underlätta planeringen 

på respektive plats. 

 

Vi hoppas ni alla runtom i Sveriges brassband har förståelse för beslutet och att ni känner er 

tilltalade av det nya upplägget. Därmed hälsar vi alla band välkomna till Svenska 

Brassbandfestivalen 2021! 

 

 

Augusti 2021 

SBBFs Styrelse 

 

 

Berit Palmquist, ordförande 


