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Informasjon TM 2023 
 

Tidsplan Trøndersk Mesterskap lørdag 4.februar 
09.00 Sekretariatet åpner 
10.00 Konkurransestart i Store sal: 2. divisjon voksenkorps 
16.10 Konkurransestart i Store sal: 1. divisjon voksenkorps 
11.00 konkurransestart i Lille sal 3. divisjon voksenkorps 
13.40 konkurransestart i Lille sal, åpen klasse 
 
Kl 19.30 Festkonsert med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps. Etterfulgt av 
premieutdeling 
 

Tidsplan Trøndersk Mesterskap søndag 5.februar 
09.00 Sekretariatet åpner  
11.00 Konkurransestart i Store sal: 2. divisjon skolekorps 
13.05 konkurransestart i Store sal: 1. divisjon skolekorps 
10.20 konkurransestart i Lille sal: 3. divisjon skolekorps 
10.00 konkurransestart i kammersalen. aspirant/juniorkorps 
  
18.00 Festkonsert med Trøndelag Ungdomskorps Aspirantfabrikken og Hans Majestet 
Kongens Gardes Musikkorps. Etterfulgt av premieutdeling 
 
Fullstendig spillerekkefølge ligger på www.musikkorps.no/trondersk-mesterskap 
 

Oppmøtetider 
Korpsene i 1.divisjon møter i garderoben 45 min før oppsatt spilletid 
Korpsene i 2.-3.div, samt aspirantkorps og åpen klasse, møter i garderoben 40 min før 
oppsatt spilletid. Korpsene vil bli fulgt av våre funksjonærer gjennom hele løypa, til 
oppvarming, scene og tilbake til garderoben.  
 

Garderober 

Kammersal og Lille sal bruker publikumsgarderober i 2. etasje mot Kjøpmannsgata (Royal 
Garden). 
Store sal bruker publikumsgarderober i 2. etasje mot Brattørgata 
OBS! Vi har ikke anledning å oppbevare utstyr i garderobene før og etterpå, og alle må da 
finne andre måter å oppbevare sitt utstyr på. 
 

Sekretariat 
Sekretariatet er i foajeen til hotellet (på siden mot Brattørgata). Alle korps melder sin 
ankomst i sekretariatet for utdeling av deltakerarmbånd, og evt. bestilte TM-medaljer. 
 

ID-kontroll på TM 
Det vil bli ID-kontroll for alle korps på TM, unntatt i Aspirant-klassen.  

• Alle voksenkorps må ta med gyldig legitimasjon som blir kontrollert på vei inn i 
oppvarmingsrommet. 

• For skolekorps skal korpsleder og dirigent stå ved inngangen til oppvarmingsrommet 
sammen med våre kontrollører og bekrefte navn og identitet til musikantene, altså 
trenger ikke skolekorpsmusikantene å ta med legitimasjon. 

 
Billetter/adgang til konkurranse og festkonserter 

 
Billettpris for publikum er kr 225,- for voksne og kr 125,- for barn. I tillegg kommer 
Olavshallens avgifter. Billettene gjelder for en dag og fås kjøpt i Olavshallens billettluke i 

http://www.musikkorps.no/trondersk-mesterskap
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1.etasje. Billetten gjelder hele dagen for konkurransen i Store sal, Lille sal og 
Kammersalen, samt festkonsert på søndag.  
NB på lørdag (voksenkorps) må publikum kjøpe egne billetter til festkonsert med Garden. 
Kjøpes her: https://www.olavshallen.no/forestillinger/2022-12-19-hans-majestet-kongens-
gardes-musikkorps. Deltakere (lørdag) har gratis adgang til Festkonserten med Garden, og 
får adgang på balkong. 
 
Alle aspirant/skolekorps vil få med 4 ledere/hjelpere gratis inn, og disse må melde seg i 
sekretariatet for å få deltakerarmbånd. Disse lederne/hjelperne kan da følge korpset fra 
garderoben til oppvarmingsrom til scenen. 
 
Alle deltakere får armbånd som adgangstegn til alle saler den dagen korpset spiller. 
 
Vi vet at det blir lang kø i billettluka denne dagen og anbefaler derfor at dere kjøper 
billett på olavshallen.no i forkant (billetter legges ut i uke 3. 

 
Festkonserter 
 
Lørdag kl 19.30 
Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps 
Konkurransedeltagere, dirigenter, samt de som har billett til konkurransene har tilgang til 
festkonsert og premieutdeling. Seter reservert på balkong + rad 1 foran scenen for 
representanter til premieutdelingen 
 
Søndag kl 18.00 
Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, TUK og Aspirantfabrikken. 
Konkurransedeltagere, dirigenter, samt de som har billett til konkurransene har tilgang til 
festkonsert og premieutdeling. Vi gjør oppmerksom på at dørene stenges når salen er full. 
 

Dommere 
Jens Torolf Larsen og Nils Erik Måseidvåg 
1.og 2. divisjon skolekorps 
1. og 2. divisjon voksenkorps 
 
Kristin Hetland og Heidi Helbostad Sollie 
3.divisjon voksenkorps og åpen klasse 
 
Elisabeth Fossan og Ina Hjelmervik Olufsen 
3.divisjon skolekorps 
 
Elisabeth Steen Fors og Morten Hole 
Junior/Aspirantklassen  
 

Programoversikt 
Kommer i appen program.no og som oppslag i hallen. 
 

Premiering 
Alle korps får dommerkommentarer og diplom.  
Beste gruppe kåres i hver divisjon. 
De 3 beste i hver divisjon får en særskilt premie.  
Vinnere i 1.divisjon, både skole- og voksenkorps, er Trøndersk Mester 2023 
 

Aspirantfabrikken 
De korpsene som har meldt seg på Aspirantfabrikken møter på Royal Garden nede i 1.etasje 
kl 16.00. Øvingen blir kl 16.00-17.15 sammen med Jan Magne Førde og Even Lothe. 
Korpsene sørger for tilstrekkelig antall ledere for å passe på sine egne musikanter. 
Etter øvingen blir aspirantene fulgt bort til Kammersalen i Olavshallen for utpakking og 
klargjøring med generalprøve til Festkonserten kl 18. Aspirantfabrikken spiller sammen med 

https://www.olavshallen.no/forestillinger/2022-12-19-hans-majestet-kongens-gardes-musikkorps
https://www.olavshallen.no/forestillinger/2022-12-19-hans-majestet-kongens-gardes-musikkorps
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Gardemusikken som nr 2 i konserten. Det er reservert stoler fremme ved scenen etter 
framføringen slik at gjengen får med seg konsert og premieutdeling.  
Hvert korps vil få med 4 ledere inn til festkonsert/premieutdeling, disse lederne vil få 
armbånd ved oppmøte i sekretariatet. Andre ledere/foreldre som ønsker å få med seg 
Festkonserten må kjøpe billett i billettluken. 
 

Slagverk store sal (levert av Ila Brass Band) 
Teknisk arrangør stiller med 5 pauker, Konsert stortromme, Konsert skarptromme, Konsert 
tom-toms, Trommesett, Marimba, Vibrafon, Xylofon, Klokkespill, Rørklokker, TamTam,  
Bongos, Windchimes, Stikkebord, A2 Cymbaler, flygel stemt i 442. Annet slagverkutstyr 

(f.eks. småutstyr som triangel, maracas, køller, trommestikker o.l.), og andre instrumenter 
må korpsene ta med selv. Det vil ikke være slagverkutstyr i oppvarmingsrommet. Arrangør 
stiller med åpne notestativ i oppvarmingsrom, men på scenen vil det være platestativer 
(NM stativene for de som har vært med der). 
 

Slagverk lille sal 
Teknisk arrangør stiller med: rørklokker (chimes), 4 pauker, trommesett, skarptromme på 
høyt stativ, ekstra suspended cymbal, stikkebord, konsertstortromme, xylofon, vibrafon, 
klokkespill, gong, A2 cymbal m/stativ, congas, på scenen. Annet slagverkutstyr (eks. 
småutstyr som triangel, maracas, køller, trommestikker o.l.), og andre instrumenter må 
korpsene ta med selv. Det vil ikke være slagverkutstyr i oppvarmingsrommet. Arrangør 
stiller med åpne notestativ i oppvarmingsrom og på scenen. 
 

Slagverk kammersal 
Teknisk arrangør stiller med trommesett, 2 pauker og stortromme på scenen. Annet 
slagverkutstyr (eks. småutstyr som triangel, maracas, køller, trommestikker o.l.), og andre 
instrumenter må korpsene ta med selv. Det vil ikke være slagverkutstyr i 
oppvarmingsrommet. Arrangør stiller med åpne notestativ i oppvarmingsrom og på scenen. 
 
 

Velkommen til en super korpsfest! 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Berit Handegard 
NMF Trøndelag 
trondelag@musikkorps.no  
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