
 

                

   

 

 

 

 

 

Infoskriv 3-februar 
- NYTT! Gratis App med all informasjon tilgjengelig. 

- Last ned Hordablaest2017, tilgengelig for Android og iPhone. 

- Spillelister, dette finner du på musikkorps.no under Hordablæsten. 

- Henting av deltakerposer, registrering.  

- Salg av mat & drikke. 

- Deling av Hordablæst-øyeblikk 

- Spillesteder 
 

Nytt fra i år! 

I år har teknisk arrangør fått publisert en App med all tilgjengelig info, oppdaterte 

spillelister mv. Deltakerne må sjekke Appen jevnlig for å være sikker på at de har 

riktig tid. Tider kan endres underveis, hvis enkelte musikere trekker seg.  Appen lastes 

ned gratis på Google Play Store, eller Apple App Store. Søk etter Hordablaest2017. 

Spillelister vil ikke bli publisert på papir, kun via vår App eller link fra musikkorps.no. 

Til dirigenter og korpsledere. 

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

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

garderoben 15 min før oppsatt spilletid og fra oppvarmning 5 min før oppsatt spilletid.  

Alle korps skal følge samme rutine med oppvarming i tildelt rom. De som spiller 

som første korps kan IKKE gjøre oppvarmingen på scenen. 

Ingen musikanter kan gå inn på scenen med utstyr som muter og notestativ. 

Dette må tas med når korpset kommer samlet inn for spilling. De eneste som 

slipper inn i forkant er slagverkere og personer som skal hjelpe til med rigging 

av slagverk. Det er meget viktig at dette overholdes for å kunne holde tidsplanen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Henting av deltakerposer . 

Alle billetter til hvert korps er samlet i en deltakerpose. Denne må kvitteres ut av en 

voksen representant fra korpset. Det deles ikke ut enkeltbilletter! Husk at solister og 

ensembler spiller før korpset. Det er derfor viktig at posene blir hentet i god tid før 

første solist skal på scenen.  

Korpsene sine deltakerposer deles ut fra Hordablæsten sitt sekretariat i Grieghallen. 

Sekretariatet er åpent fra kl.08.00 begge dager. Deltakerposene inneholder 

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

Solister og ensembler som ikke er tilknyttet korps henter også ut sitt deltakerbånd i 

sekretariatet.  

 

Registrering. 

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

signere på at 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.  

Aspirantseminar. 

Informasjon om aspirantseminaret finner du i Appen og på hjemmesiden til NMF, 

musikkorps.no 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salg av mat og drikke. 

Grieghallen: Salg av mat og drikke utenfor Peer Gynt-salen begge dager. 

Bergen Private Gymnas: Salg av god mat, drikke og kaker til overkommelige priser i 
skolen sin kantine.  Mulighet for å ta en ”pust i bakken”. Kun lørdag. 

 

Deling av Hordablæst-øyeblikk 

Del dine Hordablæst-øyeblikk! Hvordan forbereder du deg til Hordablæsten? Del 
dine øyeblikk, tag #horda17! 
Hvor sitter du når du øver? Har du din egen krok i stua eller sitter du på soverommet? 
Har du vinduet åpent til glede for alle naboene, eller sparer du fortissimoen til 
solistkonkurransen i Grieghallen? Hva gjør korpset på øvingene før Hordablæsten?  
 
Bilder av korpsvenner, hele korpset, dirigenten som terper, selfie med deg og 
instrumentet - del på Facebook og Instagram med #horda17. Har du en historie du vil 
dele om ditt korps eller dine medmusikanter? Tips oss!  
 
Teknisk arrangør inviterer journalister fra hele Hordaland og sender tips til aviser og 
nettsteder om korps og solister som deltar fra deres lokalmiljø. Har du et tips til oss? 
Hvordan er oppkjøringen, hvordan går det med aspirantene, har dere noen tradisjoner 
som alltid må følges før konkurranser? Send tips og din kontaktinformasjon til 
chrfuru@gmail.com.  
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Spillesteder. 

1. Grieghallen – inngang Peer Gynt (lørdag og søndag) 

2. Grieghallen – inngang Griegsalen (kun søndag) 

3. Bergen Private Gymnas (BPG) (kun lørdag) – inngang fra bakgården, Lyder 

Sagens Gate. 

4. KLP – Aspirantseminaret. Zander Kaaes gate 7.  

 

LYKKE TIL MED INNSPURTEN! 

 


