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Det er rundt 260 musikanter som skal delta på aspirantseminaret. Aspirantseminaret er i år på 

Scandic Ørnen i Lars Hilles gate.  

Aspirantene deles i fire grupper: 

Gruppe 1 (10:00-11:15) – oppmøte på Ørnen: Krohnengen skoles musikkorps, Hellen skoles 

musikkorps, Eikelandsosen skulemusikklag, Strusshamn Skoles Musikklag, Rossland Skulekorps 

Gruppe 2 (11:30-12:45) – oppmøte på Ørnen: Bønes skolekorps, Bergen Kulturskole, Garnes 

skulekorps, Lone Skulemusikklag, Mathopen skoles musikkorps, Midtre Sotra Skulekorps, Skjold 

skoles musikkorps, Kaland skolemusikkorps.  

 Gruppe 3 (13:00-14:15) – oppmøte på Ørnen: Ulriken Janitsjar, Sæbø Skulemusikklag, Haus 

Skulemusikklag, Lyshornet skolebrass, Midtun Skoles Musikkorps, Rubbestadneset skulekorps.   

Gruppe 4 (15:30-16:45) – oppmøte på Ørnen:  Samnanger Skulemusikklag, Vaksdal barne- og 

ungdomskorps, Sandnes skulemusikk, Nore Neset Skulekorps, Haukeland Kronstad Skolekorps, 

Landås Skoles Musikkorps, Austrheim Skulekorps, Os Skulekorps, Evanger Musikklag.  

Generalprøve – Alle møter i garderoben ved hovedinngangen til Grieghallen kl. 18:00. 

Aspirantene møter opp til oppsatt tid til registrering på Scandic Ørnen (se kart). Hvert korps stiller 

med minst en voksen som melder inn hvem fra sitt korps som møter opp og følger dem resten av 

dagen. Seminaret avsluttes med opptreden på festkonserten som starter kl. 19:00.  

Aspirantene skal i gruppene øve inn fellesnumre som spilles sammen med Hordaland 

Ungdomskorps på festkonserten. Musikalsk leder for seminaret er Irene Renate Graven.  

NB! Etter at aspirantene har vært på sin gruppe, tar de voksne fra hvert korps ansvar for 

sine aspiranter frem til oppmøte til generalprøven kl. 18:00.  Det samme gjelder etter 

festkonserten. 
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Festkonsert (19:00) – Griegsalen: barna sitter allerede på scenen når festkonserten begynner. 

Korps som har færre enn 10 aspiranter skal ha 1 voksen per korps på scenen sammen med 

musikantene. Korps med 11 eller flere aspiranter skal ha 2 voksne per korps på scenen sammen 

med musikantene. Det er ikke anledning for de voksne som følger aspirantene å sitte i selve 

Griegsalen. Det er ofte kjedelig for aspirantene å sitte på scenen under hele konserten, så de går 

ut sammen med de voksne etter at de har opptrådt.  

Blåserne må ta med seg instrument og munnstykke mens slagverkere tar med seg klokkespill 

med køller, alternativt kubjelle eller annen småperc. Ingen trenger å ta med seg notestativ. Det 

oppfordres til at barna tar med seg vannflaske og litt niste. 

Vi ber om at dersom det er relevant informasjon lederne bør ha om medisinbruk, allergier osv., så 

gis dette ved fremmøte eller på forhånd til arrangørene (e-post hordablaesten2016@gmail.com). 

Andre spørsmål kan rettes til samme e-post. 

Scandic Ørnen har adresse Lars Hillesgate 18. Gå inn hovedinngangen og ned en trapp ved 

resepsjonen.  
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