
Info 2::Til påmeldte korps 

 

 
Velkommen til Regionmesterskap for voksenkorps 2022 
Oslo Konserthus 20. mars 
 
Vi ser frem til en dag fullstappet med god musikk og flotte prestasjoner, på 
rette siden av pandemien.  
 
For å løfte opplevelsen for alle som deltar går vi for fulle saler, og da 
trenger vi korpsenes hjelp. Legg inn tid til å høre på minimum ett korps, 
og alle vil få publikum. Så enkelt, men med stor effekt for de på scenen! 

 
 
Informasjon og resultater fra mesterskapet finner du i følgende kanaler:  
program.no-appen  Facebook   Nettsider 
RM Øst :: 2022  facebook.com/NMFOst musikkorps.no/rm22 
 
 

Tidsplan og premieutdeling 
 
Elitedivisjon brass:   spillestart kl. 10.00 
Elitedivisjon janitsjar:  spillestart kl. 12.00 
 
Det er viktig at korpsene møter til registrering på oppsatt tid, 60 min før oppsatt spilletid. Hvert 
korps vil få sin egen vert og følgesvenn. Denne følger korpset til garderobe, oppvarmingsrom, scene 
og tilbake til garderobe. 
 
Info om premieutdelingene kommer på nettsidene og i program.no-appen!  
 
Alle resultater i program.no-appen, samt på våre nettsider i løpet av kvelden: 
musikkorps.no/rm22  
 
 

Publikumsbilletter 
Voksne: 190,- 
Honnør: 150,- 
Student: 110,- 
Skolekorpsmusikanter og barn under 16 år: 30,- 
Billettprisen inkluderer konserthusets billettavgift på 30,- 
 
For å unngå kø oppfordrer vi publikum til å forhåndskjøpe billett: oslokonserthus.no/program. 
MERK: Tidsskjemaet i programmet følges og dørene lukkes når det spilles. 
 
Dørene vil, grunnet brannforskrifter, bli stengt dersom salene blir fulle. Vi vil ikke kompensere 
allerede anskaffede billetter dersom dette skjer. 
 
 

Deltakeravgift 
Faktura for deltakelse ligger vedlagt dette infoskrivet. Merk betalingsfrist. 
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Innsending av info 
Det kommer flere henvendelser fra korps som har utfordringer med fristene, 
og i en krevende tid mtp planlegging for korpsene ser vi behov for justering 
av noen frister for RM som for NM.  
 
Frister 
- Registrering av program, durata, omtale av verk og korps i program.no: Ny 
frist 23. februar (opprinnelig 11. februar) 
- Innsending av partitur per pdf til regionmesterskapet@musikkorps.no: Ny 
frist 1. mars (opprinnelig 11. februar) 
- Lagring av elektronisk deltakerliste i program.no: Ny frist 1. mars 
(opprinnelig 11. februar) 
- Lagring av sceneoppsett: Ny frist 1. mars (opprinnelig 11. februar) 

 
Angående annonsert digitalt infomøte 
I lys av den stadige oppmykningen av smittevernreglene, der vi per i dag planlegger for at RM Øst 
2022 kan avvikles uten 1-meteren, munnbind og publikumsbegrensninger. Vi velger derfor å droppe 
dette møtet, men inviterer til å ta kontakt ved spørsmål!  
 
Samtidig oppfordrer vi: Er man syk holder man seg hjemme, enten man er musikant eller dirigent. 
 
Bedømming 
Det er åpen bedømming i Regionmesterskapet. Det betyr at dommerne ser hvilket korps som 
spiller, og at konferansier presenterer korpsene fra scenen. 

 

Lydopptak 
Vi har fått en hyggelig henvendelse fra Eirik Os Simonsen i Simonsen Musikk. Han gjør jevnlig 
opptak, blant annet for Oslo-Filharmonien i konserthuset, og ønsker å tilby deltakerkorpsene gode 
lydopptak fra deres framføring under RM for en hyggelig pris. 
 
Tilbudet fordrer nok interessenter, men om dette skulle friste ber vi dere ta direkte kontakt for all 
informasjon: simonsen.musikk@gmail.com  
 

Rammer 
Spilletid regnes fra første til siste tone i konkurransefremførelsen, og inkluderer pauser mellom 
verk eller satser.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det er beregnet kort tid til rigging av slagverksutstyr, stoler og 
notestativ. Det er derfor viktig at korpsene har rapportert oppsettet slik at våre scenearbeidere 
har korrekt utgangspunkt. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

KONTROLL 
Vi viser til konkurranse-reglement som dere finner på våre nettsider og som skal 

være lest før påmelding. NMF Øst har rett til å utøve kontroll med hensyn til 
alle deler av reglementet. 
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Slagverk 
En oversikt over tilgjengelig slagverk finner du vedlagt dette infoskrivet. Ved 
behov utover dette vises det til INFO 1. 
 
Hvis korpset har med ekstra slagverksutstyr av betydelig størrelse, må dette 
leveres før divisjonstart. Avtales i forkant: regionmesterskap@musikkorps.no. 
 

Praktisk informasjon 
 Dørene til salene vil være lukket og ingen blir sluppet inn/ut når et korps spiller.  
 Det er ikke tillatt å medbringe mat eller drikke inn i salen.  
 Det er ikke tillatt å medbringe instrumenter inn i salen.  
 I oppvarmingsrommet er det et begrenset antall notestativer.  
 Slagverk følges til scenen før resten av korpset. 
 Det er ikke slagverksinstrumenter i oppvarmingsrommet.  

 
Premier 
I tillegg til heder og ære, og pokal som fysisk bevis på tittelen, vil årets RM regionmester tildeles en 
pengegave fra Yamaha verdt kr. 10.000,-! Det vil også være pengepremier til 2. og 3. plass. 

 
Adresse  
Munkedamsveien 14, 0115 Oslo 
Oslo Konserthus er antagelig det kulturbygget i Oslo som har lettest adkomst med offentlige 
kommunikasjon: Nationaltheatret tog og t-banestasjon er kun et stenkast unna. En rekke innenbys 
og utenbys busslinjer og mange trikkelinjer befinner seg innenfor en liten radius. 
 
Det er gode parkeringsmuligheter på Konserthusets parkeringsplass under Konserthuset, som er 
åpen mot avgift alle dager hele døgnet. Det finnes også andre parkeringshus og gateparkering i 
umiddelbar nærhet. 
 

Bli inspirert! 
Vi opplever at mesterskapene er gode møteplasser for korpsene, at stemningen er elektrisk, og at 
den gode konkurranseånden er til stede. I år kårer vi Regionmester for både brassband og 
janitsjarkorps, og vil gjøre dagen til en festdag for korpsene i regionen!  
 
Vi håper alle deltakerkorpsene vil mobilisere venner og familie, og sine lokale skolekorps og 
nabokorpset til å ta noen timer i Oslos storstue og la seg inspirere! Vi har prioritert lave 
publikumspriser, og skolekorpsmusikanter (og barn) betaler kun billettavgiften, altså 30,-! 
 
Billetter kjøper man på oslokonserthus.no 
 
 

Spørsmål? 
Ikke nøl med å ta kontakt med oss: regionmesterskap@musikkorps.no 
Spørsmål på selve dagen kan rettes til musikkonsulent Iver Vatvedt: 982 82 370 
 
Vi gleder oss til å se, høre og oppleve korpsene søndag 27. mars! 
 
 
Velkommen!  
 
Med vennlig hilsen NMF Øst 


