
 
 

 
 

 
 

Infobrev 2- Hordablæsten 2022 
 
Nå er det kun to uker til vi sees og høres i Grieghallen og i Bergen kulturskole. 
Vi gleder oss veldig til å både se og høre dere. 
 
Hordablæsten 2022 arrangeres av NMF Hordaland, men vi har med oss mange gode 
hjelpere. I prosjektgruppen har vi hatt med oss Thore Transeth, Øystein Leiknes, 
Atle Namtvedt Leiknes og Alf-Inge Johannessen. I tillegg har vi med oss følgende 
korps til teknisk hjelp hele konkurransehelgen: Samnanger skulemusikklag, 
Krohnengen Skole Brass, Krohnengen Brass Band og Ytrebygda skolekorps. 
 
Dette er siste informasjonsbrev før konkurransen så les nøye. 
 
Oppmøtetider, oppvarming mv 
Korps må møte i garderoben senest 45 min før oppsatt spilletid.  
Korps blir hentet til oppvarming fra garderoben 25 min før oppsatt spilletid.  
 
Ensembler og solister må være klar til å gå til oppvarming 15 min før oppsatt 
spilletid. De vil bli hentet og ført til oppvarmingsrom  
Ensembler og solister må møte opp i tide slik at de er klare når de hentes til 
oppvarming. 
 
Alle spillelister med oversikt over den enkelte deltaker er publisert i appen 
program.no.  
 
Oppakking: 
Korpsene som skal spille i Peer Gynt sal pakker ut i garderobene i 1. eller 2.etg. 
(inngang Peer Gynt sal). Plassene merkes med korpsnavn. 
Korpsene som spiller i Griegsalen pakker ut i garderoben i 1.etg. 
(Hovedinngang Grieghallen). Plassene merkes med korpsnavn. 
Solister og ensembler pakker ut i rom merket med «Oppakking «spillested»». Disse 
rommene ligger i samme etasje som spillestedet. (Se liste under punkt 1) 
 
1.Oversikt spillested, oppvarming og oppakking 
 

Bergen kulturskole, Lørdag 26.februar 2022 
Klasse Tidsramme Spillested Oppakking Oppvarming 

Solist 2006 10:00-13:00 Rom 318 Rom 315 Rom 316 

Solist 2012 13:15-14:35 Rom 318 Rom 315 Rom 316 

Solist 2010 14:50-17:16 Rom 318 Rom 315 Rom 316 

Solist 2007 10:30-15:00 Rom 310 Rom 309 Rom 308 

Solist 2009 12:30-16:30 Rom 207 Rom 206 Rom 205 

Solist 2011 12:00-13:48 Rom 201 Rom 203 Rom 202 

Solist 2008 14:00-16:10 Rom 201 Rom 203 Rom 202 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

Grieghallen lørdag 26.februar 2022 
Klasse Tidsramme Spillested Oppakking Oppvarming 

Solist 2005 09:30-11:30 Klokkeklang Foajè underetasje Gjendine 

Solist 2003 12:00-13:40 Klokkeklang Foajè underetasje Gjendine 

Ensemble 05/06 14:00-14:50 Klokkeklang Foajè underetasje Gjendine 

Ensemble 03/04 15:00-16:40 Klokkeklang Foajè underetasje Gjendine 

Ensemble 11/12 10:00-10:30 Trolltog Bukken Rom 304 

Ensemble 09/10 10:45-12:15 Trolltog Bukken Rom 304 

Ensemble 07/08 12:45-14:05 Trolltog Bukken Rom 304 

Solist 2004 10:00-13:10 Bekken Bukken Rom 306 

Junior brass 11:00-12:42 Peer Gynt Foajè 1. og 2. etasje Salong Nina 

Junior janitsjar 13:00-14:25 Peer Gynt Foajè 1. og 2. etasje Salong Nina 

Generasjonskorps 15:00-16:28 Peer Gynt Foajè 1. og 2. etasje Salong Nina 

     

Grieghallen søndag 27.februar 2022 
Klasse Tidsramme Spillested Oppakking Oppvarming 

3.divisjon janitsjar 11.00-13:00 Peer Gynt Foajè 1. og 2.etasje Salong Nina 

3.divisjon brass 13:30-15:52 Peer Gynt Foajè 1. og 2.etasje Salong Nina 

2.divisjon janitsjar 11:00-12:06 Griegsalen Garderobe 1.etasje Klokkeklang 

2.divisjon brass 12:20-13:48 Griegsalen Garderobe 1.etasje Klokkeklang 

1.divisjon janitsjar 14:00-14:27 Griegsalen Garderobe 1.etasje Klokkeklang 

1.divisjon brass 14:45-16:06 Griegsalen Garderobe 1.etasje Klokkeklang 

     
2.Spilletider 
Spilletider er nå tilgjengelige i app-en program.no. Sjekk når du/dere skal spille. 
Vi gjør oppmerksom på at det fremdeles kan komme små justeringer på tid, så følg 
med i appen. 
 
3.Registrering 
En voksen representant skal signere på at alle deltakere er medlem av korpset og 
registrert i korpsdrifst.no eller Styreportalen.no, at alle er innenfor aldersgrensen 
og at eventuelle dispensjoner er søkt om til NMF Hordaland og blitt godkjent. 
Dette gjøres når en voksen representant henter ut konvolutten med deltakerbånd. 
Se punkt 5. 
 
4. Festkonsert 
Festkonserten holdes i år av Manger Musikklag. Innslipp av publikum til konserten 
er klokken 17:15. Konserten starter kl.17:30.Har du ikke reservert billett til 
festkonserten kan dette kjøpes via billet.no. NB! Begrenset antall billetter. 
 
5.Henting av billetter, deltakerkonvolutter 
De som ønsker kan hente ut på forhånd i NMF Hordaland 
sine lokaler fra tirsdag 22.februar til og med torsdag 24.februar I  
tidsrommet 10:00-16:00 og ved inngang Peer Gynt  
mellom kl. 18 og 20 på fredag 25.februar. 
(Husk at man må hente samlet for hele korpset.) 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
6.Premieutdeling 
Premieutdelingen vil foregå samtidig med festkonserten. 
Korps og ensemble kan ha 2 deltakere som kan gå opp på scenen for å ta imot 
premie. Det vil kun være de 3 øverste på premielisten som blir tatt opp. 
 
Diplomer/ dommerkommentarer. 
Korps: en voksen henter ut diplomer i Grieghallens foaje, 2.etg. De får også da 
med for sine solister og ensembler 
De som har deltatt uten tilhørighet til korps henter også ut sine diplomer på samme 
sted. 
Dommerkommentarene vil stå bakpå diplomet og de blir sendt digitalt via 
program.no. 
 
7.Covid-19 
Vi er fremdeles inne i en pandemi. Alle må være symptomfrie ved ankomst, strekke 
seg etter å holde meteren samt bruke håndsprit som blir satt ut. Publikum bes 
bruke munnbind dersom 1 meter avstand ikke kan overholdes. 
 
Ved koronarelatert sykdom. 
i år er vi i en særegen situasjon og vi kommer til å ta hensyn til akutt 
koronarelatert sykdom som går ut over besetningen under selve 
konkurransehelgen.  
  
Får du akutt koronarelatert sykdom i ditt korps som påvirker antall deltakere når 
dere skal stå på scenen må dette meldes inn til oss så snart som mulig.  Det skal 
sendes inn en skriftlig dispensasjonssøknad til: hordablaesten@musikkorps.no, 
pluss: sms: til 92263077 (Janne Rabben) (at dere har sendt inn søknad).  
 
Vedrørende erstatning av koronasyke musikanter, så tillater vi at dere benytter 
dere av erstatninger. Alle som kommer inn som erstatter, skal det sendes inn 
søknad om til oss (nevnt over). Vi må ha navn, instrument og alder. Det er ikke lov 
med profesjonelle musikere. Vi ser bort i fra kravet om at erstatterne skal være 
innenfor aldersgrensen men det skal etterstrebes. 
 
Vi presiserer at dette gjelder akutt koronarelatert sykdom under selve 
konkurransehelgen.   
Ellers er det vanlige regler som gjelder: 
Reglementet til Hordablæsten vil bli brukt ved sykdom som ikke er koronarelatert.   
  
8.Spillesteder 

Grieghallen – inngang Peer Gynt (lørdag og søndag) 
Grieghallen – inngang Griegsalen (kun søndag) 
Bergen kulturskule- inngang Strømgaten 19 
KLP – Aspirantseminaret. Zander Kaaes gate 7. 

 
 
 
 
 
 

Vi ønsker alle lykke til med siste forberedelser.  
 
Har dere spørsmål kan dere sende epost til: 
hordablaesten@musikkorps.no 
 
Eller dere kan ringe Beate: 970 93 814 
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