
 

 

 

 

 

Invitasjon til  

Hordablæsten 2016 
Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i 

oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2016. 

Vi ønsker herved velkommen til spennende konkurransedager 

Lørdag 9. og Søndag 10. april 2016 

i Grieghallen 

Skolekorps 

Generasjonskorps 

Juniorkorps 

Ensembler 

Solister 

Aspiranter 
 

Påmeldingsfrist 31.desember 2015 
 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Nytt av året 

 Påmelding skal gjøres via Google Docs (se pkt. 5.17 for ytterligere info) 

 Ny epost! hordablaesten2016@gmail.com 

mailto:hordablaesten2016@gmail.com
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1) Om Hordablæsten 

Hordablæsten er den største musikkonkurransen for barn og unge i Hordaland. Med andre 

ord en musikalsk utfordring for alle korps i regionen. Det blir konkurranser for janitsjar og 

brass (1., 2. og 3. divisjon), juniorkorps, generasjonskorps, ensembler og solister.  

I tillegg blir det seminar for aspirantene som er for unge til å være med i korpskonkurransene. 

 

2) Konkurransedagene  Lørdag 9. og Søndag 10. april 
Korpskonkurransene går av stabelen i Griegsalen og Peer Gynt salen. Ensemble- og 

solistkonkurransene vil bli gjennomført i ulike saler/rom i Grieghallen eller lokaler i 

nærheten. Alle konkurransene er åpne for publikum.  

 

  Lørdag 9.april er i hovedsak tiltenkt ensemble- og solistkonkurransene samt 

juniorkorps- og generasjonskorpskonkurransene. Søndag 10.april er tiltenkt 

skolekorpskonkurransen. Det kan imidlertid bli endringer, så sett av hele helgen. Eksakt 

inndeling og tidsplan kommer vi tilbake til, så snart som mulig etter påmeldingsfristen er ute. 

 

3) Aspirantseminar  Søndag 10.april 
Søndag 10.april blir det aspirantseminar. Sammen med instruktører og musikalsk ansvarlig 

Irene Graven, øver aspirantene inn et program som blir fremført under festkonserten i 

Griegsalen samme kveld.  
 

4) Festkonsert  Søndag 10.april 
Festkonserten foregår i Griegsalen og blir i 2016 spilt av  

Hordaland Ungdomskorps. Festkonserten avsluttes med premieutdeling.  
r 

Ved påmelding må man bestille billetter til festkonserten. Ettersom Griegsalen har et 

begrenset antall plasser, vil teknisk arrangør måtte fordele billettene likt på alle korps dersom 

total bestilling overstiger Griegsalens kapasitet. Musikanter har her førsteprioritet foran 

voksne. Korpsene oppfordres derfor til å ikke bestille flere billetter enn det en har et reelt 

behov for. 

Billetten koster kroner 50,- for påmeldte deltakere, kroner 100,- for øvrige. 
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5) Viktige opplysninger og frister 

5.1  Tid:     Lørdag 9. og Søndag 10. april 2016 

5.2  Sted:     Grieghallen, Bergen Private Gymnas og  

     Hotell Scandic Ørnen. 

5.3  Konkurranseregler:            NMF Hordaland sitt reglement for Hordablæsten 

5.4  Bedømming:   Åpen 

5.5  Premiering:    Alle klasser 

5.6  Musikkvalg:    Selvvalgt. Totaltid på musikken må meldes inn. 

5.7  Klasser: 

     

Korps  

 1., 2. og 3. divisjon Brass 

 1., 2. og 3. divisjon Janitsjar 

 Generasjonskorps 

 Juniorkorps 

 

Ensembler (alder på eldste musikant bestemmer klassen): 

  Ensemble klasse Junior:  Det året deltakerne fyller 11 år og yngre  

 (født 2005 eller seinere). 

 Ensemble klasse 12/13:  Det året deltakerne fyller 12 år og 13 år (født 2003-2004) 

 Ensemble klasse 14/15:  Det året deltakerne fyller 14 år og 15 år (født 2001-2002) 

 Ensemble klasse 16/17:  Det året deltakerne fyller 16 år og 17 år (født 1999-2000) 

 Ensemble klasse 18/19:  Det året deltakerne fyller 18 år og 19 år (født 1997-1998) 

Solister 
 Solist klasse 10: Det året deltakerne fyller 10 år (født 2006 eller seinere) 

 Solist klasse 11: Det året deltakerne fyller 11 år (født 2005) 

 Solist klasse 12: Det året deltakerne fyller 12 år (født 2004) 

 Solist klasse 13: Det året deltakerne fyller 13 år (født 2003) 

 Solist klasse 14: Det året deltakerne fyller 14 år (født 2002) 

 Solist klasse 15: Det året deltakerne fyller 15 år (født 2001) 

 Solist klasse 16: Det året deltakerne fyller 16 år (født 2000) 

 Solist klasse 17: Det året deltakerne fyller 17 år (født 1999) 

 Solist klasse 18: Det året deltakerne fyller 18 år (født 1998) 

 Solist klasse 19: Det året deltakerne fyller 19 år (født 1997) 

5.7.1  Teknisk arrangør tar forbehold om at det kan bli for stor påmelding i enkelte   

   klasser og at det dermed kan måtte settes en begrensning i antall  

   korps/solister/ensembler.  Vær derfor tidlig ute med påmelding! 
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5.8  Spilletid:  1. divisjon    inntil 15 minutter 

 2. og 3. divisjon    inntil 13 minutter 

 Generasjonskorps   inntil 13 minutter 

 Juniorkorps    inntil 13 minutter 

 Ensembler     inntil 8 minutter 

 Solister født 1995-2001   inntil 8 minutter 

 Solister født 2002 eller seinere  inntil 5 minutter 

5.8.1    

Man teller minutter fra første til siste tone.  

Tidsskjemaet i Hordablæsten er stramt, så vi er avhengige av at ingen går over tillatt spilletid. 

Tidsoverskridelse kan medføre poengtrekk. 

5.9         Utstyr:   Piano og CD-spiller er tilgjengelig i alle solistklasser.  

  NB! Skal musikanten ha akkompagnement uten pianist, så må    

  dette brennes på en ordinær CD.  

  Mp3-cder/mobiltelefon/mp3-spillere kan ikke benyttes.  

 

  Akkompagnør må skaffes for egen regning og av  

  arrangement tekniske hensyn oppfordres alle til å skaffe pianist  

  allerede ved påmelding.  

  På grunn av utfordringer rundt spilleplan og tidsplan, er det satt  

  en maksgrense på 30 solister per akkompagnør. 

                    Husk derfor å melde inn riktig navn på akkompagnør ved  

                    påmelding! 

5.10       Slagverk:   Liste med tilgjengelig utstyr blir sendt til  

    påmeldte korps i god tid før konkurransen. 

5.11       Notestativ:   Arrangør stiller med notestativ både i   

  oppvarmingsrom og på konkurransescenen.  

5.12      Festkonsert:  Spilles av Hordaland Ungdomskorps i Grieghallen (Store Sal) 
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5.13      Deltakeravgift: Musikanter (NMF-medlemmer):  

 kr. 250,- per deltaker per klasse. 

 Dersom en musikant eksempelvis deltar med ett korps,   

  ett ensemble og vil delta i en solistklasse i tillegg, blir   

  avgiften beregnet til kr. 750,-  

 

Musikanter (Ikke-NMF medlemmer):  

 kr. 375,- per deltaker per klasse. 

  Dersom en musikant eksempelvis deltar med to ensembler og   

  deltar i en solistklasse, blir avgiften beregnet til kr. 1125,- 

 

  Festkonsert:  

  kr. 50,- for musikanter, kr 100,- for øvrige 

 

Aspirantseminar:  

kr. 250,- 

 

5.14  

Innsending av  

info/noter:  

 

Alle korps skal sende 2 partitur i papirformat per post,  

merket med navn og nummereres, dersom man spiller flere 

stykker. 

Adr: Manger Musikklag, Postboks 83, 5931 Manger 

 
Disse solist og ensembleklassene skal  

sende inn noter 

- Solister:       fra solistklasse 16 til og med 19 

- Ensemble:       fra ensembleklasse 14 til og med 19 

 

I de øvrige solist- og ensembleklassene,  

skal det IKKE sendes inn noter 

     
Noter for solist og ensemble SKAL nummereres,  

scannes i PDF-format (bildefiler aksepteres ikke) 

og sendes samlet, som én fil per solist/ensemble. 

 

Eksempel på innsendelse   Solist 17 - Ola Nordmann - 2 sider.PDF 

og sendes til   hordablaesten2016@gmail.com 

Frist for innsending av spillerepertoar  

og rekkefølge, alle klasser:   22. februar 2016 

Frist for innsending av noter:   22. februar 2016 

mailto:hordablaesten2016@gmail.com
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Spørsmål kan sendes til hordablaesten2016@gmail.com Oppdatert informasjon finner du på www.musikkorps.no 

 

 

 

5.15      Sceneoppsett og korpsomtale: 

   Scannes som to seperate filer. 

 

Eksempel på innsendelse   Manger Musikklag - Sceneoppsett.PDF 

k     Manger Musikklag - Korpsomtale.PDF 

og sendes til hordablaesten2016@gmail.com 

 

5.16     Gebyr:   Ved for sen innlevering av partitur, noter og 

 sceneoppsett/korpsomtale blir det påregnet et gebyr   

  per korps på  kr 500,- 

 

5.17     Påmelding:  Frist er satt til 31.desember 2015  

 Påmelding skjer via Google Docs (Forms),  

   hvor vi har laget 4 ulike skjema for påmelding          

   (Korps/Solist/Ensemble og Aspirant). 

 

  Dette fylles ut og trykk så på ”Send/Submit” for å sende  

   skjemaet inn til oss.   

   Det er bindende påmelding 31.desember. 

   Skulle det være et behov for å endre påmelding før denne datoen,  

   fyller dere bare ut skjemaet for aktuell(e) klasse(r) på nytt. 

   

   Informasjonsflyt og riktig info ved første innsendelse er viktig for   

   å kunne lage en optimal spilleplan så fort som mulig. 

 

  Påmelding KORPS 

     Trykk HER 

 

   Påmelding SOLIST 

     Trykk HER 

 

  Påmelding ENSEMBLE 

     Trykk HER 

 

 Påmelding ASPIRANT 

     Trykk HER 

 

  

5.18     Betalingsfrist:  4. april 2016 sendes det ut endelig faktura 

mailto:hordablaesten2016@gmail.com
mailto:hordablaesten2016@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1NE78UmjHx9oL7AW1EZTis8W6_1z_69f3VSQvh-EMoPg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1fJZVluy6Pr_JtAutPlog31HDtS-f7hHH3_vtDBB3ATg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1pnZnD8SjIcVzI3jWLg3sc7c3hlhDwk69St5YmXqGBs4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1PXzk4fWLwfAgfsJ9pSv4_Hu6rXHdoMrKMEyVUjiDQdA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

