
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
NMF Hordaland inviterer til  
 
HORDABLÆSTEN 2022! 
 
Vi har gleden av å invitere til Hordablæsten 2022 lørdag 26. og søndag 27.februar. 
Konkurransen vil foregå i Grieghallen og på Bergen kulturskole. 
Solister, ensembler, juniorkorps og generasjonskorps spiller lørdag 26.februar. 
Skolekorps brass og janitsjar spiller søndag 27.februar. 
 
I 2022 blir Hordablæsten gjennomført følgende dager i følgende lokaler: 
 
LØRDAG 26.februar 
Grieghallen og Bergen kulturskole: Solister og ensembler  
Peer Gynt sal: Juniorkorps brass og janitsjar, Generasjonskorps 
 
SØNDAG 27.februar 
Grieghallen: Skolekorps brass og janitsjar 1.-3.divisjon 
KLP: Aspirantseminar med Irene Renate Graven 
Premieutdeling med konsert fra Hordaland Ungdomskorps og alle som deltok på 
aspirantseminaret. 
 
PÅMELDINGSFRIST: SØNDAG 19.DESEMBER KL.23:59 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRISTER 
 

19.DESEMBER KL.23:59 

PÅMELDING 

 

10.JANUAR 
Faktura sendes ut 
 

16.JANUAR  
INNSENDING AV ALT MATERIALE 
Partitur, noter, omtaler  

VIKTIG 
Innsending av partitur: 

• Lastes opp digitalt i program.no og 

sendes inn 2 eksemplarer. 

• De skal være innbundet i A4 format. 

• Det skal stå korpsets navn og divisjon 

på fremsiden av alle partiturene. 

• Dersom dere velger å ha alle stykkene 

innbundet i ett hefte skal det stå 

innholdsfortegnelse på fremsiden og 

navn/ divisjon på korpset.  

Det gjelder alle 3 eksemplarene. 
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1 Om Hordablæsten 2022 
Hordablæsten er den største musikkonkurransen for barn og unge i Hordaland. 
Konkurransen er for solister, ensembler, juniorkorps, generasjonskorps og 
skolekorps i 1.-3.divisjon for både brass- og janitsjarbesetning.  
Søndag blir det aspirantseminar. 
 
2 Konkurransedagene, lørdag 26. og søndag 27.februar 2022 
Lørdag 
gjennomføres Hordablæsten solist- og ensembleklasser, juniorkorps og 
generasjonskorps. 
Solister og ensembler blir i ulike rom i Grieghallen samt på Bergen kulturskole. 
Juniorkorps brass/ janitsjar og Generasjonskorps blir avholdt i Peer Gynt sal. 
Med forbehold om endringer avhengig av påmelding. 
 
Søndag 
gjennomføres skolekorpskonkurransen for 1.- 3.divisjon, brass og janitsjar. 
Konkurransen blir gjennomført i Grieghallen store sal og Peer Gynt sal. 
Hvilke divisjoner som spiller hvor avhenger av påmelding. 
 
3 Aspirantseminar 
Det blir aspirantseminar med Irene Renate Graven som musikalsk leder. 
Aspirantene blir delt inn i grupper og øver inn et repertoar som fremføres på 
festkonserten søndag 27.februar sammen med Hordaland Ungdomskorps. 
 
4 Festkonsert, søndag 27.februar 

Festkonserten spilles av Hordaland ungdomskorps og foregår i Grieghallen, 

store sal, og avsluttes med premieutdeling.  

Ved påmelding kan man bestille billetter til festkonserten. Ettersom store sal 

har et begrenset antall plasser, vil billettene bli fordelt på alle korps dersom 

total bestilling overstiger salens kapasitet. Musikanter vil bli prioritert foran 

voksne. Korpsene oppfordres til å ikke bestille flere billetter enn det en har 

et reelt behov for. 

Billetten koster kroner 50,- for påmeldte deltakere, kroner 100,- for øvrige.  

OBS! fakturerte billetter til festkonserten vil ikke bli refundert.  

 
5.Viktige opplysninger og frister 

 5.1 Tid:   Lørdag 26. og søndag 27.februar 2022 

 5.2 Sted: Grieghallen, Bergen kulturskole 

       5.3 Konkurranseregler: NMF Hordaland sitt reglement for Hordablæsten 

 5.4 Bedømming:  Åpen 

 5.5  Premiering:   Alle klasser  

 5.6 Musikkvalg:    Selvvalgt. 
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 5.7  Klasser: 
 

Korps 

• 1., 2. og 3. divisjon Brass 

• 1., 2. og 3. divisjon Janitsjar 

• Generasjonskorps 

• Juniorkorps brass og janitsjar 

 

Ensembler: maks 35 påmeldte ensembler i hver klasse 

● Ensemble klasse Junior:  

Det året eldste deltaker fyller 11 år og yngre  

● Ensemble klasse 12/13:   

Det året eldste deltaker fyller 12 eller 13 år  

● Ensemble klasse 14/15: 

Det året eldste deltaker fyller 14 eller 15 år  

● Ensemble klasse 16/17:  

Det året eldste deltaker fyller 16 eller 17 år  

● Ensemble klasse 18/19:  

Det året eldste deltaker fyller 18 eller 19 år  

Solister: maks 35 påmeldte deltakere i hver klasse  

● Solist klasse 10: Det året deltakerne fyller 10 år og yngre 

● Solist klasse 11: Det året deltakerne fyller 11 år (født 2011) 

● Solist klasse 12: Det året deltakerne fyller 12 år (født 2010) 

● Solist klasse 13: Det året deltakerne fyller 13 år (født 2009) 

● Solist klasse 14: Det året deltakerne fyller 14 år (født 2008) 

● Solist klasse 15: Det året deltakerne fyller 15 år (født 2007) 

● Solist klasse 16: Det året deltakerne fyller 16 år (født 2006) 

● Solist klasse 17: Det året deltakerne fyller 17 år (født 2005) 

● Solist klasse 18: Det året deltakerne fyller 18 år (født 2004) 

● Solist klasse 19: Det året deltakerne fyller 19 år (født 2003) 

 

5.8 Spilletid  

1. Divisjon    inntil 17 minutter 
2. og 3. Divisjon    inntil 15 minutter 

Generasjonskorps   inntil 15 minutter 

Juniorkorps    inntil 13 minutter 

Ensembler     inntil   8 minutter 

Solister født 2003-2009  inntil   8 minutter 

Solister født 2010 eller seinere  inntil   5 minutter 

 

Spilletid regnes fra første til siste tone, inklusive pauser mellom stykkene.   
Tidsskjemaet i Hordablæsten er stramt, så vi er avhengige av at ingen  
går over tillatt spilletid. Tidsoverskridelse kan medføre poengtrekk. 
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5.9  Utstyr:   
NMF Hordaland stiller med notestativ, dirigentpult og podie. 

Piano og lydanlegg for avspilling av lydfiler er tilgjengelig i alle solistklasser.  
 
NB! Dersom akkompagnementet er opptak, må dette tas med som en lydfil på et 
avspillingsmedium med mini-jack utgang f.eks mobiltelefon med lydavspiller 
CD-spiller vil ikke være tilgjengelig på konkurranserommene 
 
Akkompagnatør må skaffes for egen regning, og av arrangement-tekniske hensyn 
oppfordres alle til å skaffe denne allerede ved påmelding. På grunn av utfordringer 
rundt spilleplan og tidsplan, er det satt en maksgrense på 30 solister per 
akkompagnatør. 
Husk å melde inn riktig navn på akkompagnatør ved påmelding! 

 

5.10  Slagverk  
Liste med tilgjengelig slagverksutstyr i korpskonkurransene blir tilgjengelig for 
påmeldte korps i god tid før konkurransen. 

5.11 Notestativ:   

Arrangør stiller med notestativ både i oppvarmingsrom og på konkurransescenene.  

5.12 Festkonsert:  

Søndag 27.februar i Grieghallen. Store sal  

5.13  Deltakeravgift:  

Musikanter (NMF-medlemmer):  
kr. 275,- per deltaker per klasse. 
 
Musikanter (ikke NMF-medlemmer) 
Kr. 400,- per deltaker per klasse 
Deltakere som er medlem av NMF vil bli prioritert. 

 
Aspirantseminar: 
Kr. 250,- per deltaker 

 
Festkonsert:  
Kr. 50,- for påmeldte deltakere, kr 100,- for øvrige 
 

5.14 Innsending av info/noter: 

Frist for innsending av all nødvendig informasjon og materiell (noter/partitur, 
repertoar, rekkefølge, sceneoppsett og korpsomtale) er for alle korps:  
16.januar 2022 
 
Se detaljer under hvordan de ulike tingene skal sendes inn. 
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5.14.1  NOTER/PARTITUR:  

Skolekorps, juniorkorps og generasjonskorps: 

Alle korps skal laste opp partitur i påmelding samt sende inn 2 innbundet 

kopier av partitur i A4- papirformat per post. 

Korpsets navn og divisjon skal stå på forsiden på alle eksemplarer / alle 

stykkene. Dersom man spiller flere stykker skal de nummeres. 

Velger man å sende inn et hefte med alle stykkene skal det også stå 

innholdsfortegnelse på fremsiden sammen med korpsets navn og divisjon.  

Sendes til: NMF Hordaland, Boks 674 Sentrum, 5807 Bergen 

Merkes: HB2022 

 

Solister/ensembler som skal sende inn noter digitalt: 

Solister:       fra solistklasse 16 til og med 19 

Ensemble:       fra ensembleklasse 16/17 til og med 18/19 

Notene sendes inn via påmeldingskjemaet. 

I de øvrige solist- og ensembleklassene, skal det IKKE sendes inn noter. 
 

VIKTIG 

Noter for solist og ensemble skal nummereres og sendes samlet- scannet i 

PDF-format som én fil per solist/ensemble sendes inn via 

påmeldingsskjemaet. 

5.14.2 SCENEOPPSETT:  

Sendes inn via påmeldingsskjemaet 

5.14.3 KORPSOMTALE:  

Skrives direkte inn i påmeldingsskjemaet 

5.14.4 GEBYR  

Ved for sein innlevering av partitur, noter, sceneoppsett og korpsomtale blir det 
påberegnet et gebyr per korps på kr 500,-.  
 

5.14.5 PÅMELDING 
Påmelding skjer via Program.no. Det er 4 ulike skjema for påmelding: 
Korps, Solist, Ensemble og Aspirantseminar.  
 
Lenker til påmelding i program.no: 

Påmelding korps  

Påmelding solist  

Påmelding ensemble 

Påmelding aspirantseminar  

 

 

 

 

https://program.no/paamelding?key=NMF-Hordaland-event-1631780743993/NMF-Hordaland-paamelding-1631780812678
https://program.no/paamelding?key=NMF-Hordaland-event-1631780743993/NMF-Hordaland-paamelding-1631780813664
https://program.no/paamelding?key=NMF-Hordaland-event-1631780743993/NMF-Hordaland-paamelding-1631780814601
https://program.no/paamelding?key=NMF-Hordaland-event-1631780743993/NMF-Hordaland-paamelding-1631780815542
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NB! Påmelder og kontaktperson for korps må være registrert i Korpsdrift/ 

Styreportalen. I påmeldingen må man oppgi/bruke samme e-postadresse som 

man er registrert med i Korpsdrift/ Styreportalen.  

Husk å oppdatere medlemslisten i Korpsdrift/ Styreportalen! 

 

Påmeldingsskjemaet fylles ut og sendes inn ved å trykke 

på «Meld på» knappen. Kvittering for påmelding sendes til kontaktpersonen 

som er oppgitt ved påmelding.  

Frist for påmelding er 19.desember 2021 kl.23:59. 

Bindende påmelding.  

 

Endring av informasjon i påmeldingen kan gjøres innenfor de oppgitte frister. 

Dette gjøres via en lenke som sendes til kontaktpersonen ved påmelding. 

Korpset må også registrere alle musikantene som skal spille med korpset på 

Hordablæsten 2021. Dette gjøres med samme lenke. 

 

Informasjonsflyt og riktig info i tide er viktig for å kunne lage en optimal 

spilleplan så fort som mulig. 

5.16.VIKTIG INFORMASJON TIL SAMARBEIDSKORPS:  

Påmeldingen er basert på offisielt registrerte korps og vil ikke fange opp 
samarbeidskorps på en riktig måte automatisk. 

 

Dersom man ønsker å spille som sammenslått korps for anledningen – MÅ 

dette opplyses om til NMF Hordaland: hordablaesten@musikkorps.no 

FØR man melder seg på. Samarbeidskorpsene vil få nærmere beskjed når 

videre registering er klart. 

 

 5.17.Betaling: Faktura sendes ut 10.januar 2022 

 
 
 

 
 
 
 

Spørsmål kan sendes til hordablaesten@musikkorps.no 

Oppdatert informasjon finner du på HER 

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer 

avhengig av påmelding. 

 

 

 

 

mailto:hordablaesten@musikkorps.no
https://musikkorps.no/hordablaesten-2019-copy/

