
 

 

 

Infoskriv 3 – 4.april  
- Spilleplan og slagverksliste 
- Media 
- Henting av deltakerposer 
- Salg av mat og drikke 
- Spillesteder  

 

 

 
 

Spilleplan  OBS OBS!  
Ny versjon av spillelistene er lagt ut. Noen solister og ensembler har fått ny spilletid. Alle 

må se på ny liste. Så sjekk på nytt hvilken spilletid korpset/ensemblet eller solister har 

fått. Oppdatert spilleplan vil også ligge på http://musikkorps.no/bli-med-pa-

hordablaesten-2015-2/  

 

Korps blir hentet til oppvarming fra garderoben 25 min før oppsatt spilletid og fra 

oppvarming 10 min før oppsatt spilletid. Ensembler og solister blir hentet i garderoben 

15 min før oppsatt spilletid og fra oppvarming 5 min før oppsatt spilletid.  

 

Slagverksliste 
Alle korps må lese slagverkslisten nøye. Det som ikke står på scenen, må korpset ta med 

selv. Vi anbefaler at alle bruker utstyret som står der.  Oppfordrer at voksne i korpset 

hjelper korpset og scenearbeiderne med å rigge til fortset mulig. Dette for å 

opprettholde tidskjema.  

 

Gode historier til media 
Har korpset ditt gode historier å dele, så kan vi ta det med i informasjonen vi sender til 

lokalavisene. Er det første eller siste gang noen deltar? Noen som har fått spesialskrevet 

et stykke til seg? Flere fra samme familie som deltar? 

Send e-post til hordablaesten2016@gmail.com. 

Vi oppfordrer alle korps til også å ta kontakt med sine lokalaviser for å skape blæst om 

arrangementet. Husk #allesnakkerkorps  og #hordab16. 

 

Registrering og henting av deltakerposer 
Korpsene sine deltakerposer deles ut fra Hordablæsten sitt sekretariat i Grieghallen. 

Lørdag, ved inngangen til Peer Gynt, 1. etasje og søndag ved hovedinngangen til 

Husk betalingsfrist 6.april 

 

http://musikkorps.no/bli-med-pa-hordablaesten-2015-2/
http://musikkorps.no/bli-med-pa-hordablaesten-2015-2/
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Grieghallen. Sekretariatet er åpent fra kl 08.00 begge dager. Deltakerposene inneholder 

deltakerbånd og billetter og må hentes ut før noen får spille. 

 

Alle billettene til hvert korps er samlet i en deltakerpose, og denne må kvitteres ut av en 

voksen representant fra korpset, (vi deler ikke ut enkeltbilletter). Husk at solister og 

ensembler spiller før korpset skal i aksjon, så det er derfor viktig at deltakerposene blir 

hentet ut i god tid før første solist skal på scenen.  

Solister og ensembler som ikke deltar med et korps henter også ut sitt deltakerbånd i 

sekretariatet.  

 

OBS! Når korpset blir hentet til oppvarming må en voksen representant for korpset 

signere på alle deltakere er medlem av korpset og registrert i korpsdrift (NMF), at alle er 

innenfor aldersgrensen og at eventuelle dispensasjoner er søkt om til NMF Hordaland.  

 
Dommerkommentarer, diplom og resultatliste 
Komplette resultatlister, diplomer og dommerkommentarer hentes av en 

representant per korps i sekretariatet ved hovedutgangen fra Grieghallen etter 

festkonserten.  

 
Salg av mat og drikke 
Lørdag: i foajeen utenfor Peer Gynt-salen og på  

Lørdag: Utenfor auditoriet på Bergen Private Gymnas utenfor.  

Søndag: i foajeen utenfor Peer Gynt-salen og i hovedfoajeen utenfor Griegsalen.  

  

Spillesteder 

1. Grieghallen – inngang Griegsalen (kun søndag) 

2. Grieghallen – inngang Peer Gynt del (lørdag og søndag) 

3. Scandic Ørnen (aspirantseminar søndag) - Lars Hilles gate 18 

4. Bergen Private Gymnas (BPG) (kun lørdag) - Lars Hilles gate 15 
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