
 
 

 
 

Hei! 
Nå nærmer Hjertnesfestivalen seg, og vi gleder oss til å møte dere i Sandefjord. 
 

Spillerekkefølge 
Du finner spillerekkefølgen i eget vedlegg. Den blir også publisert på våre 
nettsider, og i appen program.no. Det kan fortsatt bli noen justeringer på 
tidspunkt. De som eventuelt blir berørt av dette, informeres direkte.  
Oppmøtested for alle korps er i Hjertnes kulturhus. 
 
Oppmøtetid: 
Voksenkorps: 50 min. før oppsatt scenetid 
Skolekorps: 50 min. før oppsatt scenetid 
Aspirant- og juniorkorps: 45 min. før oppsatt scenetid 

  
Vi oppfordrer alle til å høre på flere korps. Det er inspirerende å høre på andre, og 
skikkelig gøy å spille med mye publikum i salen.  
 
 

Deltakerbånd og billetter 
En representant fra korpset henter deltakerpakke med deltakerbånd og pins i 
resepsjonsdisken i foajeen i Hjertnes kulturhus.  Deltakerpakken må kvitteres ut 
slik at vi vet hvem som har tatt imot den på vegne av korpset. Det vil være 
deltakerbånd til alle musikanter og én dirigent. Pakken til aspirant-/ junior- og 
skolekorps har også deltakerbånd til to ledere for korpset. Deltakerbånd gir tilgang 
til alle konsertsaler. Publikumsbilletter utover dette kjøpes på billett.no. Nærmere 
info kommer. 
 
Kr. 150 for de over 16 år og kr. 50 for barn. Gratis for barn under 6 år. 
 

 
  

Praktisk gjennomføring 
Ved oppmøtetidspunktet skal korpset møte samlet i foajeen i Hjertnes. Her blir 
dere tatt imot av en vert. Korpset får en egen guide som viser dere til oppakking, 
oppvarming og videre til scene. Det er godt med riggere på scenen som bruker 
tilsendte sceneoppsett. Det er allikevel lurt at dirigent, slagverkere og noen ledere 
er tilstede for å få alt slik dere ønsker.  

  
I eget vedlegg finner dere finner oversikt over hvilket slagverksutstyr vi har 
tilgjengelig på scenen. 
Utstyr som ikke står på listen må medbringes. Husk å merke eget utstyr! 
 
Gi beskjed på christine@musikkorps.no ved behov for  

slagverksinspeksjon, slik at vi kan avtale egnet tidspunkt.  
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Denne informasjonen er sendt til dirigent og korpsets kontaktperson. 

  
Tidligere utsendt info ligger på hjemmesiden vår:  
https://musikkorps.no/hjertnesfestivalen-2022/?tab=deltakerinfo 

 
  
Ta gjerne kontakt hvis det er noen spørsmål. 
 
Med vennlig hilsen 
Christine Lillebø 
Musikkonsulent 
 
Tel: +47 918 62 956 
musikkorps.no/sor 
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