
Hei! 
  
I år er det påmeldt 54 korps til Hjertnesfestivalen!  
  
Denne eposten inneholder informasjon om innleveringer og tidsfrister. Les nøye, så sparer både du 
og vi tid når konkurransen nærmer seg. 

Vi bruker i år program.no for påmelding og innlevering av lister. Vi håper korpsene finner dette 
enklere og tidsbesparende. 

Du vil i løpet av neste uke få en epost fra program.no. I den er det en lenke som du skal bruke til 
videre innleveringer. Her ser du også hva du allerede har meldt inn. Husk å bruke lagre-knappen når 
du gjør endringer. 

  
Viktige frister 
1. februar:  

• Hensyn vedrørende f.eks. dobbeltdirigerende/dobbeltspillende må være meldt inn. 

• Søknad om dispensasjon. 
10. februar: 

Innsending av:  

• Partiturer 

• Repertoarliste 
1. mars:  

• Sceneoppsett 

• Deltakerliste 

• Omtale av korps 

• Omtale av musikk 
 
 

Spillesteder og -tider 
Foreløpig oppsett er: 
Aspirant- og juniorkorps i Bankettsalen fra kl. 09.45  
2. divisjon skolekorps i Parksalen fra kl. 09.00 
2. divisjon skolekorps i Parksalen fra kl. 11.10 
2. divisjon voksenkorps i Hjertnes fra kl. 09.00 
1. divisjon skolekorps i Hjertnes fra kl. 13.10 
1. divisjon voksenkorps i Hjertnes fra kl. 14.40 
Festkonsert og premieutdeling for aspirant-/junior-klassen og 2. divisjon voksenkorps kl. 17.00 i 
Hjertnes 
Festkonsert og premieutdeling for skolekorpsene og 1. divisjon voksenkorps kl. 17.45 i Hjertnes 
  

Med forbehold! 
  
Det er mange hensyn å ta i forbindelse med oppsett av kjøreplanen. Vi prioriterer at dirigenter som 
dirigerer flere korps, skal rekke å følge opp korpsene. Vi prøver ellers å ta hensyn til skolekorps som 
har med flere korps, slik at disse kan høre på hverandre, og at musikanter som spiller med både 
skolekorps og voksenkorps skal få mulighet til det. Meld inn ønsker og behov angående 
spilletidspunkt på epost til christine@musikkorps.no innen 1. februar, så skal vi imøtekomme 
innmeldte behov så langt det er mulig. De som allerede har oppgitt denne informasjonen, trenger 
ikke gjøre det på nytt. 
   

Vi sender ut kjøreplan i midten av februar. 
 
Dispensasjon 
Det kan søkes dispensasjon for inntil to musikanter over aldersgrensen for skolekorps. Søknad om 
dette må være sendt på epost til christine@musikkorps.no innen 1. februar. Søknad må inneholde 
navn, fødselsdato og medlemsnummer på musikantene det søkes for. Dette gjelder også for de som 
har lagt inn ønske om dispensasjon i kommentarfeltet i forbindelse med påmeldingen. Musikanten 
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det søkes dispensasjon for må være innmeldt i det aktuelle korpset på www.korpsdrift.no, og skal 
stå på korpsets deltakerliste. 

 
  
Partiturer 
Vi må få tilsendt tre kopier av hvert partitur som skal spilles. Partiturene skal kopieres tosidig og 
bindes inn. Merk alle kopiene med korpsets navn og divisjon. Frist for innsendelse av partiturer er 
10. februar. Partiturene sendes til  
  
NMF Sør 
Postboks 1225 Krokemoa 
3205 Sandefjord 
 

Følgende innleveringer gjøres i program.no som du får lenke til: 
  
Repertoar 
Stykkene skal legges inn i spillerekkefølge. Vi minner om at maks spilletid regnes fra første til siste 
spilte tone på scenen; Aspirant-/juniorklassen: 10 min., Skolekorps: 15 min., Voksenkorps: 20 min. 
(25. min. for deltakere i 1 div. NM.) Frist 10. februar. 
 
Omtale av korps 
Skriv noen setninger om korpset som konferansieren kan bruke som introduksjon. Frist 1. mars. 
 
Omtale av stykker 
Skriv noen setninger om musikken og hvorfor den er valgt. Frist 1. mars. 
  
Sceneoppsett 
Fyll ut antall stoler og slagverksutstyr etter anvisningene. Det er kort tid til rigging mellom hvert 
korps, og det er viktig at skjemaet er riktig utfylt. Frist 1. mars 
 
Liste over tilgjengelig slagverksutstyr kommer på neste deltakerinfo. 
Utstyr som ikke står på listen må medbringes. 
  
Deltakerliste 
Gå til «velg medlemmer». Merk av for de musikantene som skal være med. Dirigent og ledere skal 
ikke stå på listen. Du velger selv hvordan listen sorteres med pilene ved kolonnenavnet. 
 
Noen vil få følgende melding:  

Navn og/eller mailadresse som du brukte ved påmelding er ikke registrert i Korpsdrift. Dette er 
nødvendig for å kunne registrere deltakerne i korpset 
 
Denne kommer fordi kontaktpersonens epost ikke samsvarer med epost registrert i korpsdrift. Du må 
da endre epostadressen i påmelding eller i korpsdrift, slik at disse samsvarer. 
 
Deltakere som ikke er medlemmer i NMF må sende liste (Excel-format) inneholdende navn, 
fødselsdato og instrument på alle musikanter på epost til christine@musikkorps.no 
 
Frist 1. mars 
 
 
Annen info 
Last ned reglementet her. 

Last ned bedømmingskriterier her. 
  

Denne informasjonen er sendt til dirigent og korpsets kontaktperson. 
  
Neste deltakerinfo kommer i uke 7.  
  
Lykke til med forberedelsene :-) 
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