
 

 

Hjertnesfestivalen 2020  
 
  

Spillerekkefølge 
Spillerekkefølgen er publisert på våre nettsider, og i appen program.no. Sjekk gjerne 
korpsnavnet og gi tilbakemelding om noe har blitt feil. Korpsnavnet på diplomer vil skrives 
som i spillerekkefølgen. Det kan fortsatt bli noen justeringer på tidspunkt. De som eventuelt 
blir berørt av dette, informeres direkte. Oppmøtested for alle korps er i Hjertnes kulturhus  
1 time før oppsatt scenetid. 
  
 

Slagverksinspeksjon 
Det blir mulighet for å besikte slagverksutstyret til følgende tidspunkt: 
Hjertnes kl. 08.30 – 08.50 
Parksalen kl. 08.30 – 08.50 
Bankettsalen kl. 08.30 – 08.50 
  
 

Deltakerbånd og billetter 
En representant fra korpset henter deltakerpakke med deltakerbånd og pins i 
resepsjonsdisken i foajeen i Hjertnes kulturhus.  Deltakerpakken må kvitteres ut slik at vi vet 
hvem som har tatt imot den på vegne av korpset. Det vil være deltakerbånd til alle 
musikanter og dirigent. Pakken til aspirant-/ junior- og skolekorps har også deltakerbånd til 
to ledere for korpset. Billetter utover dette kan kjøpes i billettsalget/sekretariatet. (kr. 150 
for de over 16 år og kr. 50 for barn. Gratis for barn under 6 år.)  
  
 

Praktisk gjennomføring 
Ved oppmøtetidspunktet skal korpset møte samlet i foajeen i Hjertnes. Her blir dere tatt 
imot av en vert. Korpset får en egen guide som viser dere til oppakking, oppvarming og 
videre til scene. Det er godt med riggere på scenen som bruker tilsendte sceneoppsett. Det 
er allikevel lurt at dirigent, slagverkere og noen ledere er tilstede for å få alt slik dere ønsker.  
  
 
I eget vedlegg finner dere finner oversikt over hvilket slagverksutstyr vi har tilgjengelig på 
scenen. 
Utstyr som ikke står på listen må medbringes. Husk å merke eget utstyr! 
     
 



 

 

Konkurranse som verktøy for utvikling 
Det kan være utviklende for korpset å delta i konkurranser. Forutsetningen for å lykkes er å 
bruke konkurransen som et virkemiddel i korpsets musikalske utvikling. Fokuseres det kun 
på resultatet, kan skuffelsen bli stor for musikantene. Med riktig fokus oppnår en både at 
korpsets og enkeltmedlemmets selvfølelse og identitet blir styrket. Konkurransen bør være 
et middel for musikalsk utvikling, ikke et mål i seg selv. I tillegg til egne prestasjoner, er 
Hjertnesfestivalen også en mulighet til å oppleve andre korps, la seg begeistre over andres 
prestasjoner og bli inspirert til videre innsats.  
  
 
Denne informasjonen er sendt til dirigent og korpsets kontaktperson. 
  
 
Tidligere utsendt info ligger på hjemmesiden vår:  
https://musikkorps.no/hjertnesfestivalen-2020/?tab=deltakerinfo 
 
  
Ta gjerne kontakt hvis det er noen spørsmål. 
 
Med vennlig hilsen 
Christine Lillebø 
Musikkonsulent NMF Sør 
 
Tel: +47 918 62 956 
musikkorps.no/sor 
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