
 
 

 
 

Hei!  
 

Velkommen til Hjertnesfestivalen 2022!  
 
Heldigvis åpner samfunnet opp igjen, og vi gleder oss til å kunne gjennomføre 
Hjertnesfestivalen slik som vi pleier. 

I år er det påmeldt 52 korps!  

På grunn av stor påmelding i aspirant-/juniorklassen har vi valgt å ha to puljer i 
denne klassen. Det tildeles 1. og 2. plass i begge puljer. Puljene blir tilfeldig satt 
sammen. Fordeling blir gjort ved oppsett av spillerekkefølge. 
 
 

Viktige frister 
15. februar: 
 

• Partiturer 

• Repertoarliste 

• Hensyn vedrørende f.eks. dobbeltdirigerende/dobbeltspillende må være 
meldt inn. 

 
10. mars:  

• Sceneoppsett 

• Registrering av deltakere 

• Omtale av korps og musikk 
 

Vi har forståelse for at det har vært vanskelig å planlegge både ang. deltakelse og 
repertoar. Vi beholder likevel frist for innlevering av partitur og repertoarliste. Ta 
kontakt på epost christine@musikkorps.no dersom dere har problemer med å levere 
innen frist. 
 

 

Foreløpig tidsplan  
Vi mangler noen avklaringer, og kommer tilbake med informasjon om fordeling av 
dager og foreløpig tidsplan i slutten av uken. 
 
 
 

Innleveringer 
Vi bruker program.no til innleveringer. Dere finner lenken i  
selve eposten, hvor det står «Klikk her for å redigere».  
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Her skal dere registrere: 

• Repertoar  
Stykkene skal legges inn i den rekkefølgen de skal spilles. 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. (25. min. for deltakere i 1 div. NM) 
Sjekk registrering av titler og komponist for skrivefeil.  
Opplysningene publiseres slik i appen Program.no. 
Frist: 15. februar 

• Partiturer 
Det skal leveres partitur, til bruk for dommerne. I år skal disse leveres 
digitalt. 

• Partiturene skal være av god kvalitet. 

• Partiturene skal leveres i pdf, og være i A4-format. 

• Merk filen(e) med korpsets navn, og tittel på stykket/stykkene. 

Partitur som leveres ufullstendig etter ovenstående liste vil bli etterspurt på 
nytt. 
Frist: 15. februar 

• Spillerekkefølge 
Det er mange hensyn å ta i forbindelse med oppsett av spillerekkefølgen. Vi 
prioriterer at dirigenter som dirigerer flere korps, skal rekke å følge opp 
korpsene. Vi prøver ellers å ta hensyn til skolekorps som har med flere 
korps, slik at disse kan høre på hverandre, og at musikanter som spiller med 
både skolekorps og voksenkorps eller hoved-og juniorkorps skal få mulighet 
til det. Meld inn ønsker og behov angående spilletidspunkt i feltet 
«Kommentar» i skjema innen 15. februar, så skal vi imøtekomme innmeldte 
behov så langt det er mulig. De som allerede har oppgitt denne 
informasjonen, trenger ikke gjøre det på nytt. 

• Omtale av korps og musikk 
Skriv noen få setninger om korpset som konferansieren kan bruke som 
introduksjon. Dere kan også skrive litt om musikken og hvorfor den er valgt. 
Frist: 10. mars. 

• Sceneoppsett 
Registrer sceneoppsett med slagverksbehov.  

Fyll scenen med stoler, notestativ og slagverk ved å dra elementene ut på 
«scenen». 
Frist: 10. mars. 

Liste over tilgjengelig slagverksutstyr kommer på  
deltakerinfo i uke 9. 
 
Utstyr som ikke står på listen må medbringes. 



 

 
  

• Deltakerliste 
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. 
Frist: 10. mars. 

 
Noen kan få 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 
 
Denne kommer fordi kontaktpersonens epost ikke samsvarer med epost registrert i 
korpsdrift/styreportalen. Du må da endre epostadressen i påmelding eller i 
korpsdrift/styreportalen, slik at disse samsvarer. 
 
 
 

Lykke til med forberedelsene til Hjertnesfestivalen.       

 
 
Deltakerinfo er sendt til dirigent og korpsets kontaktperson. 
 

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

 

https://www.musikkorps.no/sor

