
 
 

 
 

Til voksenkorps i Rogaland 
 

Stavanger 19.10.2020

Invitasjon til Rogalandsmesterskapet for voksenkorps 
 
Hvor: Fartein Valen, Stavanger Konserthus 
Når: 13.-14. februar 2021  
For hvem: Voksenkorps i Rogaland med brass og janitsjarbesetning 
Påmeldingsfrist: 15. november 2020 
Pris: Kr. 250,- per musikant. 
 
Repertoar 
Korpsene inviteres til å spille «NM-repertoar». Dette gir korpsene mulighet og 
anledning til å fordype seg originalskrevet korpsmusikk, med tro på at dette gir 
musikalsk utvikling for korpset.  
 
Korps som vanligvis ikke deltar i NM, men som ønsker å delta, oppfordres til å spille 
originalskrevne stykker for besetningen. 
 
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 lang 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.  

 
Bedømming 
Mesterskapet vil deles i to divisjoner. En divisjon for brass og en divisjon for 
janitsjar. To habile dommere vil dømme hver divisjon.  
 
Deltakende korps kan velge å ikke få plassering, men kun en vurdering fra 
dommerne.  
 
Økonomi 

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

• 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.  

 
 
 



 

 
 

 
 
Lyd- og bildeopptak 
Det vil bli gjort lyd- og bildeopptak av deltakerkorpsene.  
Korpsene vil i etterkant av mesterskapet få tilsendt en lenke med sitt opptak.  
Korpset vil sitte på rettighetene til opptaket, og NM-korpsene kan benytte opptaket 
til Påskeonline 2021 om de ønsker det.  
 
Dersom NMF Rogaland ønsker å benytte opptakene, avtales dette med hvert enkelt 
korps.   
 
Praktisk gjennomføring 
Smittevern 
Mesterskapet gjennomføres etter gjeldende regler for smittevern.  
Hva som vil være gjeldende i februar er usikkert, men arrangementet planlegges ut 
ifra gjeldende anbefalinger per dags dato.  
NMF Rogaland vil i forkant av mesterskapet ha kontakt med smittevernoverlegen i 
Stavanger for hvordan best mulig avvikle arrangementet.  
 
Slagverk  
Vi planlegger å ha en slagverkrigg stående på scenen.  
Mindre perkusjonsinstrument må medbringes selv.  
Slagverkerne må ta med egne stikker og køller.  
 
Publikum 
Vi vil åpne opp for publikum i den grad gjeldende smittevern og anbefalinger for 
gjennomføring av mesterskapet tillater dette.  
 
Sosialt sidearrangement 
Mulighet for gjennomføring av et sosialt arrangement i tillegg til mesterskapet vil 
bli vurdert tidlig på nyåret og ut ifra gjeldende smittevern.  
 
Påmelding 
Påmeldingsfristen er 15. november 2020.  
 
Den som melder på, må være registrert med styreverv i korpsdrift.no for å få 
tilgang til å redigere. Bruk den samme epostadressen registrert med i 
korpsdrift.no. MELD PÅ HER 
 
Antall påmeldte korps avgjør om arrangementet gjennomføres på en eller to dager. 
 
Smittevernhensyn kan føre til et begrenset antall plasser.  
Korps som var påmeldt til NM vil da bli prioritert.   
 
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 
 
 
 

https://musikkorps.no/paskeonline/
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