
  

 

 

 
 

 

 

 

Informasjonskriv nr 1 

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

1 TIDER OG STEDER 

Lørdag 23.mars avvikles konkurransen for ensembler, solister, juniorkorps og 
generasjonskorps i Grieghallen og på Bergen Private Gymnas.   
Søndag 24.mars avvikles konkurransen for 1., 2. og 3.divisjon brass og janitsjar i 
Grieghallen. Festkonsert og premieutdeling på kvelden etter konkurransene.    
Aspirantseminaret er også 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 er fortsatt mulig å melde flere på aspirantseminaret. 

 

2 REGLEMENT/FRISTER – VIKTIGE PUNKTER 

For å se komplett reglement for Hordablæsten – klikk her 
Søknader vedrørende dispensasjon fra reglementet, må søkes særskilt om til NMF 
Hordaland ved Randi Kvinge (randi@musikkorps.no). 

2.1 SPILLETID:  

1. Divisjon    inntil 17 minutter 
 2. og 3. Divisjon    inntil 15 minutter 

 Generasjonskorps   inntil 15 minutter 

 Juniorkorps    inntil 13 minutter 

 Ensembler     inntil 8 minutter 

 Solister født 2000-2006   inntil 8 minutter 

 Solister født 2007 eller seinere  inntil 5 minutter 

 
Spilletid regnes fra første til siste tone, inklusive pauser mellom stykkene.   
Tidsskjemaet i Hordablæsten er stramt, så vi er avhengige av at ingen  
går over tillatt spilletid. Tidsoverskridelse kan medføre poengtrekk. 

 
  

https://12rtnf1rcvbw40olyu2hwnu9-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/01/REGLEMENT-FOR-HORDABL%C3%86STEN-1.pdf
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2.2 UTSTYR:   

Piano og lydanlegg for avspilling av lydfiler er tilgjengelig i alle solistklasser.  
(Det er ikke tillat med noen form for akkompagnement i ensembleklassene) 

NB! Dersom akkompagnementet er opptak, må dette tas med som en lydfil på et 

avspillingsmedium med mini-jack utgang (f.eks mobiltelefon med lydavspiller).  
(CD-spiller vil ikke være tilgjengelig på konkurranserommene) 
 

2.3 INNSENDING AV INFO/NOTER: 

Frist for innsending av all nødvendig informasjon og materiell (deltakernavn, 
noter/partitur, repertoar, rekkefølge, sceneoppsett og korpsomtale) er for alle klasser:  

10. februar 2019 
All informasjon sendes inn via linken som er sendt ut i e-post ved påmelding. 

 

2.3.1 NOTER/PARTITUR:  

Korps: 

Alle korps skal sende 2 kopier av partitur i papirformat pr post merket med navn, 

og nummereres dersom man spiller flere stykker. 

Sendes til: Fana Musikklag, PB.12, 5859 Bergen 

 

Solister/Ensembler som skal sende inn noter digitalt: 

● Solister:       Solistklassene 2000, 2001, 2002 og 2003 

● Ensemble:       Ensembleklassene 2000/2001 og 2002/2003 

  

VIKTIG: Noter for solist og ensemble SKAL nummereres, scannes i PDF-format 

(bildefiler aksepteres ikke) og sendes samlet, som én fil per solist/ensemble. 

Notene sendes inn via påmeldingskjemaet. 

 
I de øvrige solist- og ensembleklassene, skal det IKKE sendes inn noter. 
 

2.3.2 SCENEOPPSETT:  

Lages og sendes inn via egen modul i påmeldingsskjemaet 

2.3.3 KORPSOMTALE:  

Skrives direkte inn i påmeldingsskjemaet 

2.4 GEBYR:  

Ved for sen innlevering av partitur, noter, sceneoppsett og korpsomtale blir det påregnet 
et gebyr per korps på kr 500,-. Det samme gjelder for solister/ensembler i de klassene 
der det skal leveres inn noter. 

 

 

 

 

 

 



  

 

3 FORELØPIGE SPILLETIDER FOR DE ENKELTE KLASSER  
 

Foreløpig er de ulike klassene satt opp med følgende spilletider:  
(Tidspunktene for den enkelte klasse kan fortsatt bli noe forskjøvet) 
Endelig oppsett vil bli publisert nærmere konkurransen. 
 

 

 

 

Alle klasser i konkurransen er nå fylt opp og stengt for videre påmelding. 

 
For aspirantseminaret er det fortsatt mulig å melde på flere. 
Påmelding Aspirantseminar – Klikk her  

 
 

Klasse/Divisjon Dag Fra Til

Juniorkorps Lørdag 09:00 15:57

Generasjon Lørdag 16:17 20:37

3. div janitsjar Søndag 14:46 18:02

3. div brass Søndag 09:00 14:26

2. div janitsjar Søndag 12:06 13:12

2. div brass Søndag 08:30 11:46

1. div janitsjar Søndag 13:32 15:20

1. div brass Søndag 15:40 17:55

Ensemble 08/09 Lørdag 14:50 18:20

Ensemble 06/07 Lørdag 09:00 15:10

Ensemble 04/05 Lørdag 15:45 19:45

Ensemble 02/03 Lørdag 09:00 13:10

Ensemble 00/01 Lørdag 15:30 19:30

Solist 2009 Lørdag 09:00 15:25

Solist 2008 Lørdag 09:00 12:21

Solist 2007 Lørdag 13:30 20:02

Solist 2006 Lørdag 12:41 20:21

Solist 2005 Lørdag 09:00 14:30

Solist 2004 Lørdag 09:00 16:30

Solist 2003 Lørdag 13:10 20:30

Solist 2002 Lørdag 13:50 19:30

Solist 2001 Lørdag 09:00 13:30

Solist 2000 Lørdag 09:00 12:50

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

 

 

https://program.no/paamelding?key=NMF-Hordaland-event-1536830774374/NMF-Hordaland-paamelding-1537946651761
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