
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Invitasjon til prøvespill til Regionkorpset ToNN 
 
Regionkorpset for Troms og Nordre Nordland (ToNN) inviterer deg til 
prøvespill, mandag 23.3.2020, på Kulturskolen i Tromsø. Prøvespillene 
blir satt opp mellom kl.16.00 og 19.00, nærmere beskjed om rom 
kommer. 
 
Påmelding til prøvespill sendes til andreas@musikkorps.no innen søndag 
15.3. Etter dette blir dere satt opp innenfor gjeldende klokkeslett (du 
kan komme med ønsker ved påmelding). Prøvespill for de som ikke bor i 
Tromsø eller kan komme på fysisk prøvespill, kan bli gjort på video, og 
skal være sendt inn innen mandag 23.3. 
 
Prøvespillet skal inneholde: 

• Skalaspill. Følgende skalaer kan man bli hørt i: C-, F-, Bb-, Eb-, G-, A-

, D-dur og A-, E- og D-moll. 

• Solostykke: det kan være en øveetyde, en solo man spiller i korpset 

sitt, noe man øver på eller et utdrag fra et stykke  (melodi). Denne 

forbereder du selv og tar med på prøvespillet. 

• Prima Vista (bladlesing). Du får utdelt et lite stykke som skal spilles 

rett fra bladet. Denne blir utdelt på prøvespillet. 

• Gehørspill. Du kan bli spurt om å spille en enkel melodi (f.eks Bjørnen 

sover eller Bæ, bæ lille lam o.l.) uten noter. 

 
For de som ikke kan stille til prøvespill i Tromsø, ber vi om at det sendes inn 
video/lydopptak av prøvespillet. Kontakt oss gjerne, så kan vi hjelpe deg 
med hvordan det skal gjennomføres.  
Innspillingen skal inneholde: 

• 3 skalaer i dur, uten noter. Vi kontakter deg med hvilke skalaer etter 

påmeldingsfristen 15.3. 

• 1 valgfri skala i moll. Vi kontakter deg med hvilke skalaer etter 

påmeldingsfristen 15.3. 

• Valgfritt solostykke 

• Innøvd stykke. Vi sender deg et stykke du skal øve på og spille inn 

mellom påmeldingsfrist og innsendingsfrist. 

 
For gjeldende prøvespill vil man bli innkalt til samling i Narvik 17-19.4 
dersom man blir godkjent og får plass. I forkant av denne samlinga legges 
det ut noter man får tilgang til og selv sørger for å øve på og ha med på 
samling. Tema for Narvik-samlingen er filmmusikk. 
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Det vil bli en ny runde prøvespill i løpet av mai/juni, med opptak i korpset 
til første samling i høst, 25-27.9 (sted kommer!) for de som ikke rekker å 
delta på sommerkurs. For alle som deltar på sommerkurs vil det være 
muligheter for prøvespill her. Samme regler for prøvespill og innsending av 
videomateriell er gjeldende. 
 
Regionkorpset ToNN samles 4 ganger årlig, og samlingene legges rundt i 
Nordre Nordland og Troms. Det betyr at man må belage seg på noe reise, 
der reisekostnader blir fordelt på alle deltagere slik at ingen betaler mer 
enn andre for å delta på samling. Det er i tillegg kontingent per semester 
(ikke per samling) for medlemskap i korpset. Det jobbes med både nytt og 
kjent repertoar hver samling, noe har vi med over lengre tid, andre stykker 
øves på og fremføres på hver enkelt samling. Det blir i forkant av 
samlingene lagt ut noter man øver på fra gang til gang.  
 
Har du spørsmål i forbindelse med prøvespill eller innsending av 
video/lydopptak, ta kontakt med Andreas (90208920) på NMF-kontoret, eller 
leirsjef Ida (40438170). 
 
Med vennlig hilsen 
 
NMF Nord-Norge på vegne av Regionkorpset ToNN! 


