
 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

Hei alle musikkorps i Hedmark og Oppland.  

 

Vi inviterer med dette til KorpsCup Otta, lørdag 17. 

oktober for voksenkorps og søndag 18. oktober for 

skolekorps. 
 

Voksenkorps 
Hovedinnholdet i KorpsCup Otta er konkurransespilling med vurdering og dømming 

av to dommere. Melder det seg på flere enn 4 brassband vil det bli konkurrert i 2 

klasser, janitsjarkorps og brassband. 

Det vil også i år bli egen solistkonkurranse med kåring av en vinner. 

Vi arbeider med å få til en minikonsert før premieutdelingen. Er det korps som ønsker 

å ta på seg et slik oppdrag hører vi gjerne fra dere. 

Etter premieutdelingen vil det bli tradisjonell festmiddag med etterfølgende fest/dans i 

Kulturhuset og vi håper at flest mulig melder seg på til festen, som vi garanterer vil 

bli alle tiders. 

 

Skolekorps 

Vi ønsker at alle deltagere i skolekorpsene skal få et godt tilbud denne dagen, både de 

mest erfarne musikere og aspiranter og nybegynnere. 

Det vil bli arrangert konkurransespilling for skolekorpsene. For aspiranter og 

nybegynnere vil det bli arrangert en samspillaktivitet. Lykkes vi med det skal de som 

er med på samspillaktivitetene underholde før premieutdelingen. 

Premiering for skolekorpsene blir for beste musikalske fremføring, beste solist, beste 

gruppe (f.eks. trommer) og beste drill. 

I påmeldingsgebyret betales det for deltagelse og middag. To år på rad har vi måtte 

avlyse skolekorps cupen på grunn av dårlig påmelding. Vi håper at dere i år vil gjøre 

det til skamme og melde dere på. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Påmelding 

Påmelding foretas på vår nettside www.ottakorps.no. Den må være på plass  

innen 20. september og kun påmelding på gjeldende skjema vil bli akseptert. 

Skjemaet skal da være fullstendig utfylt. Delvis utfylte skjemaer/påmeldinger vil ikke 

bli tatt til følge.  

Partitur må vi ha i hende senest den 28. september. Disse skal videresendes 

dommerne så vær snill å overholde den fristen. Seneoppsett sendes sammen med 

partiturene. 

All nødvendig informasjon med bl.a. reglement vil dere også finne på nettsiden. 

Skulle noe allikevel være uklart ber vi dere ta direkte kontakt med undertegnede. 

Etter Cupen i 2014 fikk vi noen tilbakemeldinger med skryt og noen gode råd, det 

setter vi pris på.  

Vi har imidlertid fått klar beskjed fra NMF Hedmark/Oppland at ingen kan forlange 

hva vi skal ha av slagverksinstrumenter. Det vi ikke kan skaffe må korpsene selv 

sørge for å ta med. 

Årets dommere heter Håvard Hinsverk og Iver Vatvedt. 

 

 

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Korpscup Otta 17. og 

18. oktober 2015. 
 

 

Med vennlig hilsen  

KorpsCup Otta  
Tor Høye 

 

Epost:  korpscup@ottakorps.no 

Telefon: 913 97 238 
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