
 
 

 
 

Til voksenkorps i Rogaland 
 

Stavanger 14.12.2020

Informasjon 1:: Rogalandsmesterskapet for voksenkorps 
 
Hvor: Fartein Valen, Stavanger Konserthus 
Når: 13.-14. februar 2021  
For hvem: Voksenkorps i Rogaland med brass og janitsjarbesetning 
 
Deltakerkorps 
 

13. FEBRUAR  SØNDAG 14. FEBRUAR  

Sola Brass Band  Brass  Jernbanens Musikkorps Stavanger  Janitsjar  

Stavanger Brass Band  Brass  Stavanger Musikkorps Av 1919  Janitsjar  

Gjesdal Brass Band  Brass  Bjergsted Blåseensemble  Janitsjar  

Alexander Brassband  Brass  Stavanger Janitsjar  Janitsjar  

Stangaland Brass  Brass  Egersund Musikkorps  Janitsjar  

Skeie Brass  Brass  Sverre Sigurdson Musikkorps  Janitsjar  

Randaberg Musikkorps  Brass  Haugesund Janitsjarorkester  Janitsjar  

Jørpeland Musikkorps Brass   

Riska Musikkorps Brass   

Musikkorpset Gjallarhorn Brass   

 
Brasskorpsene spiller lørdag og janitsjarkorpsene søndag.  
 
Gjennomføring 
Dersom koronaforskriften tillater fellesøvinger fra og med uke 2 så gjennomføres 
mesterskapet. Gjeldende smittevernhensyn vil alltid følges. 
 
Vi planlegger å kunne gjennomføre i kohortinndeling på 200 musikanter.  
Det betyr at vi må vite om ALLE musikanter og dirigenter som er involvert i flere 
korps. Disse korpsene vil bli plassert i samme kohort så sant det lar seg gjøre. Blir 
det for mange kollisjoner, vil korpsene kontaktes direkte for å se om det kan finnes 
en løsning. Frist for innsending av denne oversikten er 15. januar. 
 
Alle musikanter tar med egne stativ som benyttes både på oppvarmingsrom og på 
scenen.  
 
Vi minner om at deltakende korps kan velge å ikke få plassering, men kun en 
vurdering fra dommerne.  
 
 
Retningslinjer 
Spilletid 

• Korps som vanligvis deltar i elite- og 1. divisjon har inntil 20 min spilletid. 

• Korps som vanligvis deltar i 2.-7. divisjon/er uten divisjonsinndeling har en 
spilletid på inntil 15 minutter.  

 
Medlemmer 

• Korpsets medlemmer per 31.12.2020 kan delta i mesterskapet 

• Deltakerlisten skal være klar innen 15. januar 2021.  



 

 
 

• For 2021 ønsker vi så langt det er mulig å unngå dobbeltspillende 
musikanter/dirigenter.  

• Er det personer som fast deltar i flere korps, vil korpsene bli plassert i 
samme kohort. Spillerekkefølgen vil bli styrt av dette.  

 
 
Økonomi 

• Deltakeravgiften er kr 250,- per musikant og korpsene faktureres til antall 
musikanter på deltakerlisten 15. januar.  

• Dersom arrangementet må avlyses refunderes deltakeravgiften til korpset i 
sin helhet. 

• Dersom enkeltmusikanter er forhindret i å møte på selve konkurransen pga. 
sykdom, refunderes deltakeravgiften for musikantene.  

• Dersom hele korpset velger å trekke seg på konkurransedagen pga. sykdom, 
refunderes deltakeravgiften til korpset.  

 
 
Frist 15. januar 
 

• Innsending av 3 partitur (2 til dommere, 1 til videoproduksjon) 

• Innsending av oversikt over dirigenter og musikanter som er involvert i flere 
korps 

• Deltakerlisten: Navn på musikanter skal være huket av i program.no 

• Fyll inn sceneoppsett i program.no 
(Bruk lenken tilsendt som  bekreftelse på påmeldingen). 

 
Spillerekkefølgen publiseres i uke 3. 
 
 
Spørsmål? 
Ta kontakt med NMF Rogaland ved  
Musikkonsulent Jonas S. Rogne jonas@musikkorps.no tlf: 982 41 172 
Daglig leder Lilli Anne J. Grong lilli@musikkorps.no tlf: 982 41 170 
 
 
 
 

mailto:jonas@musikkorps.no
mailto:lilli@musikkorps.no

