
 

 

Aspirant-/juniorkorps  

 Søndag 8. mai 2022 

Kulturhuset Banken  

Lillehammer 

 

  



 

 

                    NMF Innlandet inviterer til konkurranse for: 

• Aspirant- og juniorkorps, søndag 8. mai (ved stor påmelding også lørdag 

7. mai). 

• Solister og ensembler, søndag 8. mai (ved stor påmelding også lørdag  

7. mai). 

   

Solist-/ensemblekonkurransene: Kulturhuset Banken, Lillehammer. 

Kulturhuset Banken har ypperlig akustikk for solistinnslag, ensembler og 

mindre orkestre. 

Ved stor påmelding vil deler av konkurransen foregå lørdag 7. mai. 

 

Påmeldingsfrist til alle konkurransene: 20. mars 2022. 

 

 

 

 

 



 

 

Informasjon aspirant-/juniorkorps 

 
Påmeldingsavgiften er kr 150,- per deltaker, minimum kr 1500,- pr korps. 
Påmeldingsavgiften inkluderer billett for hele dagen.  
I tillegg har dirigent og 1 leder gratis inngang. 

 
All påmelding gjøres i program.no 
 
Påmeldingsavgiften vil bli fakturert i april 2022. Korpset er først registrert som påmeldt 
når komplette skjema, lister og partitur er sendt inn.   
Dersom korpset ikke har betalt påmeldingsavgiften i tide, kan korpset bli nektet å delta.  
Følgende skjema skal være utfylt og sendt inn innen fastsatte frister: 

• Programoppsett med nøyaktig varighet pr. stykke. 

• Innbundet papirkopi av partitur (3 stk). 

• Sceneoppsett inkl. plassering av slagverk. 

• Programomtale og informasjon om korpset til konferansier. 

• Deltakerliste/navneliste 

 
Viktig merknad gjeldende partitur: 

Kopi av partitur i tre (3) eksemplar. Originalpartitur kan leveres, men returneres ikke.  
Dersom det leveres kopier, skal partiturene være kopiert tosidig og innbundne (heftet 
/limt/ryggspiral e.l. – ikke stift).  
 
SLAGVERKSUTSTYR 

Komplett oversikt over det slagverksutstyret som stilles til disposisjon blir lagt ut på 
musikkorps.no i god tid før konkurransene. 

 
FLYGEL 
Det er flygel tilgjengelig i konsertsalen, det må merkes av i scenekartet dersom korpset 
skal bruke flygelet.  
 
Musikkfaglige spørsmål kan rettes til NMF v/Botolv Gjeldaker  
tlf. 982 82 373, e-post: botolv@musikkorps.no  
 
 

Viktige datoer: 

Påmeldingsfrist til alle konkurransene: 20. mars 2022.  

15. april 2022: Spillerekkefølge for alle korpsklasser trekkes og offentliggjøres. 

Innsending av partitur, deltakerliste, omtale av korps og program, sceneoppsett: 

• Aspirant-/juniorkorps: 15. april 2022 

 

 

mailto:botolv@musikkorps.no


  

 

Konkurransegjennomføring for korps: 

Innlandsmesterskapene i 2022 er konsertkonkurranser med selvvalgte program. 

•Det er imidlertid anledning til å delta utenfor konkurranse i en egen vurderingsklasse 

der korpset ikke plasseres med poeng, men kun får en faglig tilbakemelding fra 

dommerne.  

•Voksenkorps og skolekorps spiller et selvvalgt program på minimum 12 og maksimum 

20 minutter. Maksimal scenetid per korps er 25 minutter fra korpset kommer inn på 

scenen til det er ute av scenen. Aspirant- og juniorkorps spiller et selvvalgt program på 

minimum 10 og maksimum 15 minutter. Maksimal scenetid per korps er 20 minutter. 

•De voksenkorpsene som skal delta i NM 2020, kan spille sitt NM-program uten hensyn 

til tidsrammene. 

•Det er divisjonsinndeling i klassene skolekorps janitsjar og voksenkorps janitsjar. 

Klassene for brassband har ingen divisjonsinndeling.  

•2 fagdommere har hver 100 poeng til disposisjon og bedømmer prestasjonen etter et 

helhetsinntrykk som inkluderer musikalsk uttrykk, evt. sammensetning av program og 

underholdningsverdi. (Dersom det er flere på dommerbenken, er dette i forbindelse 

med opplæring og dommerpraksis som ikke har betydning for konkurranseresultatet.) 

•Det er ikke krav til programtittel, “rød tråd” e.l. 

•Det er viktig at spilletiden måles og oppføres korrekt på programskjemaet. 

•Dersom spilletid avviker fra reglement og dispensasjon ikke er søkt og innvilget, kan 

dette medføre poengtrekk. Det trekkes ikke poeng for tidsavvik under framførelse 

dersom programmet og evt. tidsavvik er godkjent på forhånd. 

Oppvarming 

•Korpset får adgang til 20 min. oppvarming før de går inn på scenen. 

Konkurranseavvikling 

•Konkurransestart avhenger av antall påmeldte korps. Rekkefølge og tidspunkter vil bli 

kunngjort i god tid før konkurransen. Spillerekkefølge blir trukket på regionkontoret. 

Ev. spesielle ønsker om spilletid må være begrunnet i skriftlig søknad i god tid. Det 

gjøres normalt ikke endringer i tidspunkt etter at disse er offentliggjort. Merk fristen! 

•I tillegg til vanlig premiering etter poengrekkefølge kan dommerne tildele priser for 

f.eks: 

- Beste solist (dersom det spilles eget solistnummer) 

- Beste akkompagnement (dersom det spilles eget solistnummer) 

- Beste gruppe  

 



 

 

Konkurransereglement 

PÅMELDING: 

Påmelding gjøres i program.no – portalen brukes også til innsending av scenekart, program- og 

korpsomtale. 

1. Vurderingsklasse 
Korpsene kan melde seg på i vurderingsklasse. I vurderingsklassen får korpsene kommentarer fra 
dommere, men ikke poengsum eller plassering. 

2. Deltakelse 
Musikkorpset skal være tilsluttet NMF. 
To eller flere korps kan slå seg sammen og delta som ett korps. 
Alle utøvere skal være registrerte i medlemsdatabasen til NMF som medlemmer i det korpset de deltar 
med i konkurransen. 
Musikanter skal ikke ta imot honorar eller andre former for kompensasjon for å delta. 

3. Premiering 
Alle deltakende korps får diplom. I tillegg premieres de tre beste i hver klasse. 
Det kan deles ut diplom til vinnerne av tilleggspriser dersom det er 3 eller flere i hver kategori. 

4. Avmelding 
Påmeldingen er bindende ved siste påmeldingsfrist. Deltakeravgiften blir ikke refundert ved avmelding 
etter dette tidspunktet, og vil bli fakturert dersom det ikke allerede er gjort innen påmeldingsfristen. 

5. Dømming 
NMF Innlandet utpeker to dommere. Det er åpen bedømming. Hver dommer kan gi maksimalt 100 
poeng for framførelsen. Dommerne avgjør også hvem som eventuelt får solistprisen eller evt. andre 
tilleggspriser. Dommernes resultat er endelig og kan ikke omgjøres. 

6. Protester 
Eventuelle protester som gjelder brudd på reglementet må dokumenteres og skal skje skriftlig til NMF 
Innlandet innen 48 timer etter at resultatene er offentliggjort. Protester blir avgjort av ansvarlig 
arrangør (NMF). 

7. Kontroll 
Deltagelse i konkurranser innebærer at korpsene har akseptert gjeldende reglement og retningslinjer, 
og har dermed forpliktet seg til å følge disse. 
NMF har rett til å utøve kontroll med hensyn til alle deler av reglementet. 

8. Brudd på / tolking av reglementet 
Brudd på reglementet eller uenighet om tolking av dette blir lagt fram for regionstyret for avgjørelse. 

9. Dispensasjon 
Korpsene kan søke NMF om dispensasjon fra gjeldende reglement innen fastsatt tid før konkurransen. 
Søknader sendes til administrasjonen i NMF Innlandet på e-post: innlandet@musikkorps.no  

 

 

 

Påmeldingsfrist til alle konkurransene:  

20. mars 2022.  
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 Velkommen til 

Innlandsmesterskapet 

for aspirant-og 

juniorkorps! 
  

 

Påmeldingsfrist til alle konkurransene: 

20. mars 2022. 

 


