
  

 

 

 
 

 

 

 

Informasjonsskriv nr. 2 

Fana Musikklag, Skjold Skoles Musikkorps og Ytrebygda Skolekorps er teknisk arrangør av Hordablæsten 2019. 

1 ASPIRANTSEMINAR 

Aspirantseminaret er søndag 24.mars og foregår i lokalene til KLP, Zander Kaaes Gate 7 i Bergen 

sentrum. Seminaret blir ledet av Irene Graven sammen med et team av instruktører. Det blir sendt ut 

et eget informasjonsskriv om aspirantseminaret til de som har meldt seg på. 

 

2 SIGNERING AV DELTAKERLISTER 

Korpsleder signerer deltakerlister før korpset går på scenen og bekrefter følgende: 

 

- Alle deltakerne er medlem av korpset og NMF 

- Alle deltakerne er innenfor aldersgrensen 

- Evt dispensasjonssøknader er sendt til NMF før konkurransen 

 

I korpsklassene vil det bli foretatt telling av antall musikanter som er på scenen. Vi gjør dette for å 

verifisere at vi har registrert korrekt deltagerantall. 
 

3 BEDØMMING 

Det kan gis opp til 100 poeng for en fremførelse. Juniorkorps, solister og ensembler får musikalsk 

vurdering på prestasjonen. 1. – 3- plass blir premiert og 4. – 6. plass blir plassert. Dersom det er 

mindre enn 10 deltakerkorps med, blir kun de tre beste plassert og premiert. 

De øvrige korpsklasser får musikalsk vurdering, poeng og plassering.  

I korpsklassene blir det delt ut pris for beste solist og beste instrumentgruppe. 

Dommernes avgjørelse er endelig og kan ikke ankes. 

Det er ikke tillatt med noen form for akkompagnement (pianist/lydfil) i ensemble-klassene. Piano og 

aux-kabler for elektronisk oppkopling er tilgjengelig i alle solistklasser. 
 

 



  

 

4 SPILLETIDER 

Vi bruker også i år app-en «program.no» til informasjon om spilletider og steder. Alle spilletider er 

nå publisert. Denne app-en lastes ned gratis via AppStore eller Google Play. Installér app-en, søk opp 

arrangementet «Hordablæsten 2019» og last ned programmet. Spilletidene som nå ligger ute er i 

utgangspunktet endelige. Om det nå skulle ytterligere endringer vil den enkelte deltaker få direkte 

beskjed om dette.  

 

Vi har hatt en grundig gjennomgang av spilletider slik at det ikke skal være kollisjoner mellom 

forekomster for en deltaker. Dersom du finner feil, send en mail til hordablaesten2019@gmail.com 

 

5 RIGGING 

Teknisk arrangør har scenearbeidere i alle korpsklasser som hjelper korpset med å rigge etter 

innsendt sceneoppsett.  

 

Erfaringsmessig er det veldig nyttig at korpsene også har med voksenhjelp til riggingen av korpset og 

ikke minst slagverket. Dette vil hjelpe å unngå forsinkelser. Det vil ikke være mulig for andre 

deltakere å gå inn på scenen med utstyr før korpset skal på scenen. 

 

6 HENTING AV DELTAKERKONVOLUTTER OG BILLETTER 

Alle billetter til hvert korps er samlet i en deltakerkonvolutt. 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 deltakerkonvolutt kan hentes hos NMF på følgende tider: 

 

Tirsdag  19.03 mellom kl 08-16 

Onsdag  20.03 mellom kl 08-16 

Torsdag  21.03 mellom kl 08-16 

Fredag  22.03 mellom kl 08-16 

 

På Fredag 22.03 kan de også hentes i Grieghallen, inngang til Peer Gynt mellom kl 18-20. 

Vi oppfordrer de korpsene som har mulighet til å hente deltakerkonvoluttene før konkurransen om å 

gjøre dette. 

 

De som ikke har fått hentet deltakerkonvoluttene hentes i sekretariat i Grieghallen lørdag morgen. 

Sekretariatet er åpent fra kl.08.00 begge dager. Deltakerkonvolutt inneholder deltakerbånd og 

billetter.  

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

 

7 FESTKONSERTBILLETTER 

Skal du høre på festkonserten, men har ikke forhåndsbestilt ved påmelding? Husk å kjøpe billett! 

Kjøpes direkte ved billettsalget i Grieghallen. Begrenset antall tilgjengelig! 

 

 

 

Spørsmål kan sendes til hordablaesten2019@gmail.com.  Oppdatert informasjon finner du på www.musikkorps.no 
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