
 
 

 
 

Hei!  
Velkommen til Hjertnesfestivalen 2021!  
 
Vi håper fortsatt at det kan la seg gjøre å gjennomføre Hjertnesfestivalen som 
fysisk arrangement lørdag 13. og søndag 14. mars. Konkurransen vil da bli 
gjennomført uten publikum i salen.   

Foreløpig tidsplan  
 
Lørdag 13. mars:  
Aspirant-/juniorkorps – Parksalen ca. kl. 09.00 - 18.00  
2. divisjon skolekorps – Hjertnes ca. kl. 10.00 – 15.30  
1. divisjon skolekorps – Hjertnes ca. kl. 16.00 – 17.00  
 
Søndag 14. mars:  
3. divisjon skolekorps – Parksalen ca. kl. 10.00 – 16.00  
2. divisjon voksenkorps – Hjertnes ca. kl. 10.00 – 11.30  
1. divisjon voksenkorps – Hjertnes ca. kl. 11.30 – 14.00  
 
Med forbehold om endringer.  
  
Dersom konkurransen ikke kan gjennomføres fysisk, avholdes den digitalt, med 
innsendte videoer av konkurranserepertoaret.  
 
Vi vil ta en vurdering innen 16. februar på hvorvidt det fortsatt er håp om fysisk 
gjennomføring, eller om Hjertnesfestivalen må gjennomføres digitalt.   
 
Vi har forståelse for at det er vanskelig å planlegge både ang. deltakelse og 
repertoar. Vi beholder likevel frist for innlevering av partitur og repertoarliste, 
men med mulighet for å be om utsettelse ved behov. Søknad om 
utsettelse sendes christine@musikkorps.no. Frist for innsending av deltakerliste 
utsettes til 1. mars.  
 
Siden øvingssituasjonen er så uavklart for mange korps, ønsker vi i tillegg 
bekreftelse på følgende: 

 Korpsets påmelding til Hjertnesfestivalen står fremdeles ved lag. 
 Korpset ønsker å delta også dersom Hjertnesfestivalen gjennomføres 

digitalt. 
 
Huk av på ditt svaralternativ i påmeldingslenken vedlagt i epost, innen 10. 
februar.  

Repertoar  
Repertoar registreres i påmeldingslenken fra program.no. 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. Sjekk registrering av titler og komponist  
for skrivefeil. Opplysningene publiseres slik i appen Program.no.   
 



 

 
  

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.  
 
Partiturene sendes til:   
NMF Sør v/Christine Lillebø  
Ekornstien 3  
3188 Horten  
 
Dersom du allerede har sendt partiturer til NMF Sørs faste adresse i Sandefjord, er 
det fint om du gir beskjed om dette, slik at vi kan få avhentet disse.  
 

Slagverk  
For å kunne ivareta smittevern på best mulig måte vil det i år være fast 
slagverksoppsett for alle korps. Dette fordi vi prioriterer vasking og minst mulig 
berøring av slagverksutstyr, fremfor mye flytting mellom hvert korps. Oppsettet 
publiseres på våre nettsider så snart det er klart.  
 
Omtale av korps og repertoar  
Skjema for innlevering av omtale av korps og repertoar i program.no åpner 
16. februar, med frist for innlevering 1. mars.  
 
Deltakerinfo er sendt til dirigent og korpsets kontaktperson. 
Neste deltakerinfo sendes ut 16. februar.  
 
Med vennlig hilsen 
Christine Lillebø 
Musikkonsulent 
 
Tel: +47 918 62 956 
musikkorps.no/sor 

 


