
 

 

Velkommen til Hjertnesfestivalen 2020.  
 
I år er det påmeldt 54 korps!  
  
Også i år bruker vi program.no for påmelding og innlevering av lister. Vi håper korpsene 
finner dette enklere og tidsbesparende. 
  

Viktige frister 
1. februar:  
 • Frist for søknad om dispensasjon 
10. februar: 
 • Deltakerliste 
 • Partiturer 
 • Repertoarliste 
1. mars:  
 • Sceneoppsett 
 • Omtale av korps 
 • Omtale av musikk 
 
 
På grunn av stor påmelding i aspirant-/juniorklassen har vi i år valgt å ha to puljer i denne 
klassen. Det tildeles 1. og 2. plass i begge puljer. Puljene blir tilfeldig satt sammen. Fordeling 
blir gjort ved oppsett av spillerekkefølge. 
   
   

Spillesteder 
Aspirant- og juniorkorps: Bankettsalen 
2., 3. og 4. divisjon skolekorps: Parksalen 
1. divisjon skolekorps og 1. og 2. divisjon voksenkorps: Hjertnes 
 
Spilletid for de ulike divisjonene publiseres på våre nettsider så snart det er klart. 
 
 

Innleveringer 
  
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 det søkes dispensasjon for må være innmeldt i 
det aktuelle korpset på www.korpsdrift.no, og skal stå på korpsets deltakerliste. 
  
  
Partiturer 
Det skal sendes inn tre eksemplarer av hvert partitur som skal spilles, til bruk for dommerne. 
 • Partiturene skal være kopiert tosidig. 
 • Partiturene skal være innbundet. 
 • Husk å merk alle partiturer med korpsets navn og divisjon. 
Partitur som leveres ufullstendig etter ovenstående liste vil bli etterspurt på nytt. 
 
Frist for innsendelse av partiturer er 10. februar.  
 
Partiturene sendes til  
  
NMF Sør 
Postboks 1225 Krokemoa 
3205 Sandefjord 
  
 

Følgende innleveringer gjøres i Program.no: 
  
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. 
  
Oppgitt kontaktperson må være registrert som en del av styret, med tilsvarende navn og 
epostadresse i korpsdrift.no. Dersom dette ikke stemmer får man 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 
  
Du må da endre informasjon i påmelding eller i korpsdrift, slik at disse samsvarer. 
  
Deltakerkorps 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 10. februar. 
 
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). Sjekk registrering av titler og 
komponist for skrivefeil. Opplysningene publiseres slik i appen Program.no. Frist 10. februar.  
  
 



 

 
 
 
Omtale av korps 
Skriv noen få setninger om korpset som konferansieren kan bruke som introduksjon. Frist 1. 
mars. 
  
Omtale av stykker 
Skriv noen få setninger om musikken og hvorfor den er valgt. Frist 1. mars. 
  
Sceneoppsett 
Registrer sceneoppsett med slagverksbehov.  
Fyll scenen med stoler, notestativ og slagverk ved å dra elementene ut på «scenen». 
Frist 1. mars. 
  
Liste over tilgjengelig slagverksutstyr kommer på neste deltakerinfo. 
Utstyr som ikke står på listen må medbringes. 
 

Spillerekkefølge 
Det er mange hensyn å ta i forbindelse med oppsett av spillerekkefølge. Vi prioriterer at 
dirigenter som dirigerer flere korps skal rekke å følge opp korpsene. Vi prøver ellers å ta 
hensyn til at musikanter som spiller med både skolekorps og voksenkorps skal få mulighet til 
det. 
 
Vi skal i år benytte automatisk system for trekking av spillerekkefølge. Dette systemet skal ta 
hensyn til oppgitt dirigent i påmeldingen, og til avmerkede deltakere på deltakerlisten. Det 
er derfor viktig at alle korps registrerer deltakere innen frist for at vi skal kunne lage 
spillerekkefølge. 
   
 
Neste deltakerinfo med spillerekkefølge kommer i uke 8.  
  
Lykke til med forberedelsene :-) 
 
 
Med vennlig hilsen 
Christine Lillebø 
Musikkonsulent NMF Sør 
 
Tel: +47 918 62 956 
musikkorps.no/sor 
 

 
 

         

https://www.musikkorps.no/sor
https://www.facebook.com/NMFsoer
https://twitter.com/NMFkorps
http://instagram.com/NMFkorps

