
 
 

 
 

Hei!  
 
Grunnet smittesituasjonen, og etter dialog med kommuneoverlegen, er det ikke 
tilrådelig å gjennomføre Hjertnesfestivalen som fysisk konkurranse i mars. 
Hjertnesfestivalen 2021 blir derfor gjennomført som digital konkurranse. 
 
 

Gjennomføring  
NMF Sør ønsker at korpsene skal få mulighet til å fremføre, og få tilbakemelding, 
på det de har øvd på i vinter. 
 

 Korpsene deltar ved å sende inn et videoopptak av fremføring av innsendt 
repertoar. 

 Bedømming gjøres som vanlig av to dyktige dommere. De vil se 
fremføringen sammen med representant fra NMF Sør, og gjennomføre 
bedømming etter vanlige dommerkriterier. Alle korps mottar 
dommerkommentarer på epost etter konkurransen. 

 Dommerne bes se bort fra den tekniske kvaliteten på innsendt video, slik at 
fremføringen kommer i sentrum, og ikke teknikken. Vi oppfordrer likevel 
deltakerne å tilstrebe god teknisk kvalitet, for å gi dommerne best mulig 
grunnlag for vurdering. 

 Den innsendte videoen skal basere seg på én live-opptreden, og ikke klippes 
sammen av flere fremførelser. Vi foretrekker at videoen sendes inn i MP4-
format. 

 Dersom korpset deltar med flere grupperinger (hovedkorps, juniorkorps, 
aspirantkorps) ønsker vi dette levert i separate videoer, også dersom 
opptaket er gjort på samme konsert. 

 Konkurransereglement følges som ved fysisk konkurranse. 
 Innsendingsfrist av video er fredag 12. mars kl. 23.59. 

 

Søndag 14. mars vil vi gjøre innsendte konserter tilgjengelig for korpsene, slik at 
deltakerne kan høre både egen og andres fremføringer. Konkurransedagen avsluttes 
med en premieutdeling i Zoom. Mer info om dette kommer i neste deltakerinfo. Vi 
oppfordrer korpsene til å samles lokalt for å følge både konkurranse og 
premieutdeling i fellesskap, slik at dette blir en hyggelig og sosial dag for korpset.  

Deltakerpins og evt. premier sendes korpsene i etterkant av konkurransen. 
 
NMF Sør håper at korpsene vil skape en tilsvarende konsertopplevelse som på 
Hjertnesfestivalen, og oppfordrer derfor til å arrangere en konsert med publikum i 
sitt nærmiljø, i henhold til lokale forskrifter. Dersom dette er vanskelig å 
gjennomføre, er det mulig å sende inn videoopptak fra en øvelse. 
 
Korpsene bes vente med å dele egne bidrag i sosiale nettverk, til  
bedømmingen er offentliggjort. 
 
 

 



 

 
  

Innleveringer 
Følgende innleveringer gjøres i korpsets påmeldingslenke i program.no innen 1. 
mars. 

Omtale av korps og musikk  
Skriv en kort omtale av korpset og musikken dere skal spille. 

Deltakerlister 
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. 

Deltakeravgift 
Deltakeravgiften for årets gjennomføring av Hjertnesfestivalen halveres.  
Aspirant-/juniorklassen kr. 1100 og 1.-3. divisjon kr. 2250. Fakturering gjøres på 
bakgrunn av bekreftelse i påmeldingslenke pr. 20. februar.   

Lykke til med forberedelsene til opptakene til Hjertnesfestivalen! 

Deltakerinfo er sendt til dirigent og korpsets kontaktperson. 
 

Ny konkurranse i juni 
NMF Sør vil også invitere regionens korps til konkurranse i Hjertnes kulturhus og 
Scandic Park hotel 6. juni. Mer informasjon og påmelding til denne kommer i løpet 
av mars. 

Med vennlig hilsen 
Christine Lillebø 
Musikkonsulent 
 
Tel: +47 918 62 956 
musikkorps.no/sor 

 


