
 

 

 

 

 
 
Velkommen til Hordablæsten digital! 
 
Korpsene har øvd masse til Hordablæsten og NMF Hordaland ønsker at korpsene 
skal få muligheten til å fremføre og få tilbakemelding på det de har øvd på.  
Det er 48 korps som deltar og vi gleder oss til å høre på dere! 
Ber alle om å lese igjennom informasjonen under nøye: 
 

Deltakelse: 

 
❖ Korpsene deltar ved å sende inn et videoopptak med fremføring av innsendt 

repertoar. Korpsene spiller samme repertoar som allerede oppgitt i 
program.no for fysisk gjennomføring. 
 

❖ 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 og juniorkorps) 
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 søndag 18. april kl. 23.59. 
 

Bedømming 

 
❖ Bedømming gjøres som vanlig av to dyktige dommere. 

Bedømming skjer etter vanlige dommerkriterier.  
 

❖ 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. 
 

❖ Alle korps mottar dommerkommentarer på epost etter konkurransen. 
 
 
 

https://www.apowersoft-no.com/hva-er-mp4-format.html


 

 

 

Lørdag 24. og søndag 25.april vil vi gjøre innsendte konserter tilgjengelig for 
korpsene, slik at deltakerne kan høre både egne og andres fremføringer. 
Det vil bli sendt ut en tidsplan for når de ulike divisjonene spiller.  
 
Søndag 25.april etter konkurransen blir det 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 opplevelse for 
korpset. 
Premier sendes til korpsene i etterkant av premieutdelingen. 
 
NMF Hordaland håper at korpsene vil skape en tilsvarende konsertopplevelse som 
på Hordablæsten, og oppfordrer derfor til å arrangere en konsert med publikum i 
sitt nærmiljø, i henhold til lokale forskrifter for smittevern. 
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. 
 
 
Lykke til! 
 
På vegne av NMF Hordaland 
 

Med vennlig hilsen 

Beate G. Holmefjord 

Musikkonsulent 

 

Tel: +47 970 93 814 

musikkorps.no/hordaland 

 

 
 

https://www.musikkorps.no/hordaland

