
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Velkommen til aspirantseminar med Irene Renate Graven! 

 

Det er 96 musikanter fra 11 korps som skal delta på aspirantseminaret og vi har delt de inn i 
4 grupper: 
 
Gruppe 1 (10:15-11:30) :  Salhus og Hordvik Skolekorps og Ytrebygda skolekorps 
 
Gruppe 2 (11:45-13:00): Skodvin skulemusikk, Sæbø Skulemusikklag og Krohnengen           
Skoles Musikkorps 
 
Gruppe 3 (13:15-14:30): Bømlo Skulekorps, Olsvik skolekorps og Os skulekorps 
 
Gruppe 4 (14:45-16:00) : Samnanger skulemusikklag og Skjold Skoles Musikkorps 
 
Sted: Zander Kaaes gate 7 
Dato: Søndag 27.februar 
 
Generalprøve – Festkonsert 
Alle møter i garderoben ved hovedinngangen til Grieghallen kl.16:45 
GP starter kl.17:00 
Konsert starter kl.17:30 
 

Viktig Praktisk informasjon 
 
Oppmøte/registrering 
Aspirantene møter til oppsatt tid til registrering i Zander Kaaes gate 7. 
Hvert korps stiller med minst en voksen som registrerer deltakerne fra sitt korps og følger 
dem resten av dagen. 
NB! Når aspirantene i ditt korps er ferdig med øvingen må de voksne ta ansvar for sine 
aspiranter frem til oppmøte for generalprøven kl.16:45. 
Kan være lurt med mat og drikke. 
 
Øvelsen 
Hver gruppe øver 1 time og 15 minutter. Det vil være instruktører på alle 
instrumentgrupper som hjelper til sammen med Irene. 
Det blir øvd inn 3 sanger som skal fremføres på festkonserten. 
Blåsere må ha egne instrumenter, fliser, ventiloljer, munnstykker etc. 
Slagverk må ha med klokkespill med køller, alternativ kubjelle eller småperc. 
Det er ikke behov for notestativ. 
 
Generalprøve og festkonsert. 
16:45: oppmøte i Grieghallen, garderoben.  
Korps som har færre enn 10 aspiranter skal ha 1 voksen, korps med 10 eller flere aspiranter 
skal ha 2 voksne per korps i garderoben (før konserten) sammen med musikantene.  
17:00: Generalprøve sammen med Manger Musikklag 
17:30: Festkonsert. Aspirantene sitter allerede på scenen når festkonserten begynner. Når 
de er ferdig spilt kan alle sette seg i salen. Det er holdt av plass for fremste rad til 
aspirantene og følger. 
Alle aspiranter får utdelt en medalje for deltakelsen. 
 
NB! Dersom det er relevant informasjon instruktørene bør ha om medisinbruk, allergier 
osv., så gis dette ved fremmøte eller på forhånd til teknisk arrangør på e-post: 
hordablaesten@musikkorps.no 
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