CODE of CONDUCT
INTRODUKTION
Dokumentet omfatter Code of Conduct, som er retningslinier i Sønderborg Pipes and Drums,
og omhandler ansvarlighed og god praksis for ledelse og medlemmer. Endvidere beskrives
de forventninger, der stilles til den enkelte person af etisk, musikfaglig og social karakter.
VÆRDIER
Skotland – vi formidler fortællingen om den dramatiske skotske historie i århundreder
gennem piber og trommer
Passion - vi er dybt engagerede i at udvikle bandets musiske niveau og præcise optræden
Ambassadører – vi lægger vægt på at være gode rollemodeller for Sønderborgs kulturelle
mangfoldighed
Disciplin – vi udstråler positiv energi og optræder altid for at give publikum gode oplevelser
for øjne og ører
MISSION
” Vi tiltrækker, udfordrer og udvikler morgendagens talenter på piber og trommer”
GENERELT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prioriter SPAD`s tilstand og fremdrift før dig selv
Tag ansvar for både din egen og andres fremskridt
Vis respekt for forskellighed og giv dit bidrag til korpsånd og sammenhold
Undgå klikedannelse og anden demotiverende negativ musikfaglig eller personlig
adfærd
Diskrimination og chikane af kønslig, politisk, seksuel eller anden karakter må ikke
forekomme
Omgangstonen i SPAD skal være oprigtig, så utilsigtede misforståelser undgås
Ledelse og medlemmer varetager egne og eksterne interesser på en måde, der ikke
skader SPAD
På alle organisatoriske niveauer udvises gensidig og ubetinget loyalitet
Hav respekt for andres tid – udvis rettidig omhu med egne opgaveløsninger og pligter
Vær i alle sammenhænge tro mod SPAD`s værdier på en måde, der reflekterer positiv
respons
Som medlem af SPAD optræder man som rollemodel i både interne og eksterne
sammenhænge
Generelt er vi amatører med professionel adfærd
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ADFÆRD & DISCIPLIN – bandet
•
•
•
•
•

Man respekterer og efterkommer anvisninger fra den/de, der til enhver tid udøver
bandledelsen
Der må ikke forekomme diskussion eller anden uro i geleddet under optræden
Vær altid konstruktiv i kritik – forbedringsforslag forelægges den musiske ledelse
Man optræder aldrig synligt beruset i offentligheden, når man bærer SPAD`s uniform
Der udvises altid motiverende adfærd og positiv udstråling under optræden og træning

ADFÆRD & DISCIPLIN – uniformer og instrumenter
•
•
•
•
•

Den udleverede uniform er SPAD`s ejendom, der skal vedligeholdes og opbevares
forsvarligt med respekt
Uniformen skal altid være velplejet og opfylde SPAD`s uniformsreglement
Anlæg af medaljer o. lign. under optræden sker alene med tilladelse fra den musiske
ledelse
Instrumenter og andet udstyr, som er SPAD`s ejendom, skal vedligeholdes med
påpasselighed og opbevares forsvarligt
Alle uniformer og instrumenter skal altid være klargjort i rette tid før optræden

ADFÆRD & DISCIPLIN – træning
•
•
•
•
•
•
•

Bandets ugentlige fælles træning året rundt prioriteres højt, hvorfor der forventes stor
deltagelse
Der forventes god forberedelse af alle til den ugentlige fælles træning
Tildelte hjemmeopgaver udøves bedst muligt
Individuelle uddannelsesplaner varetages samvittighedsfuldt
Deltagelse i bandets ekstraordinære træning – herunder workshops - har høj prioritet
Man er altid åben overfor indlæring af nye melodier, metoder samt ny exercits
Alle er opmærksom på, at en god totaloplevelse hos publikum indebærer indlæring af
både vellydende musik og præcis exercits

ADFÆRD OG DISCIPLIN - planlægning
•
•
•
•

Den enkelte opdaterer rettidigt sin medvirken i optræden og træning i
Musikkalenderen
Deadlines og andre informationer i Musikkalenderen respekteres
Der udvises respekt for både booking funktionen og de koordinerende funktioner
Vi tilstræber, at bandet altid gennem rettidig omhu giver arrangørerne fuld valuta for
investeringen
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