
 

 

Solister og ensembler 

  
Kulturhuset Banken  

Lillehammer 

søndag 7. mai 2023 



 

 

                     

NMF Innlandet inviterer til konkurranse for: 

Solister og ensembler søndag 7. mai 2023. 

Sted: Kulturhuset Banken, Lillehammer 

Kulturhuset Banken har ypperlig akustikk for solistinnslag, ensembler og mindre 

orkestre. 

 

Ved stor påmelding vil deler av konkurransen foregå lørdag 6. mai. 

Påmeldingsfrist: 20. mars 2023.  

 

Påmelding gjøres HER 

 

 

 

Viktige datoer: 

Spillerekkefølge trekkes og offentliggjøres 15. april 

2023. 

Innsending av partitur (2 stk), deltagerliste, 

omtale av solister/ensembler, program og 

sceneoppsett sendes innen 15. april 2023 til 

epost: innlandet@musikkorps.no             

 

Spørsmål kan rettes til Botolv Gjeldaker,  

tlf. 982 82 373  

e-post: botolv@musikkorps.no 

https://program.no/paamelding?key=NMe3573f7bb6aa6c977616db74a014d73b59409fc5-event-1663847358995/NMe3573f7bb6aa6c977616db74a014d73b59409fc5-paamelding-1663847411384
mailto:innlandet@musikkorps.no


 

 

INFORMASJON FOR SOLISTER/ENSEMBLER  
 

 
KLASSER 

Det konkurreres i følgende klasser: 

 

 •   Klasse 1: t.o.m. 12 år 

 •   Klasse 2: 13–15 år 

 •   Klasse 3: 16–19 år 

 •   Klasse 4: 20 år og over 
 
Plassering av ensembler avgjøres av gjennomsnittsalder.  
 

 

SPILLETID:  
Solister: inntil 10 minutter 
Ensembler:  inntil 15 minutter 

 

 

DELTAKERAVGIFT:  
Solist og ensemble: kr 250,- pr deltager pr klasse. 
+ evt. akkompagnatøravgift kr 100,- (ved bruk av NMF sin pianist). 
 
Påmeldingsavgiften inkluderer billett for hele dagen. 

Publikumsbillett på konkurranse: kr 100,- som betales ved inngangen. 

 
Påmeldingsavgiften vil bli fakturert april 2023. Deltager/ensemble er først registrert som 
påmeldt når komplette skjemaer er sendt inn. Dersom deltager/ensemble ikke har betalt 
påmeldingsavgiften i tide, kan deltakeren/ensemblet bli nektet å delta.  
 

 

NOTESTATIV 

Arrangør stiller med notestativ til både konkurransescenen og øvingsrom. 

 

LYDPRØVE/OPPVARMING FOR SOLISTER 
Flygel og lydanlegg for elektronisk akkompagnement er tilgjengelig. Under konkurransen 
brukes flygelet som står i festsalen i Kulturhuset Banken. Det blir anledning til lydprøve i 
salen for akkompagnatører/solister i forkant av konkurransen. Alle får tilgang til 
oppvarmingsrom med piano. 

 

NB! 

• Akkompagnatør må skaffes for egen regning – det oppfordres til å skaffe pianist 
allerede ved påmelding. Det er mulighet for å benytte NMF sin akkompagnatør mot en 
tilleggsavgift på kr 100,-. Eventuell øving med NMF sin akkompagnatør på forhånd må  
avtales direkte med vedkommende.  

 



  

 

KONKURRANSEREGLEMENT 

PÅMELDING: 

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

korpsomtale. 

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

2. Deltakelse 
Alle utøvere skal være registrerte i Styreportalen.no som medlemmer i NMF.  

3. Premiering 
Alle deltagere får diplom. 

4. Avmelding 
Påmeldingen er bindende ved siste påmeldingsfrist. Deltageravgiften blir ikke refundert 
ved avmelding etter dette tidspunktet. Ved legeerklæring vil deltageravgiften bli 
refundert.  

5. Dømming 
NMF Innlandet utpeker to dommere.  

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 solistene 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. 

 

 

 



 

 

FORMÅLET MED KONKURRANSEN  
 

Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive og 
utviklende korpsopplevelser.  
  
MUSIKANTER, DIRIGENTER, LEDERE OG ARRANGØRER SKAL LEGGE TIL RETTE FOR AT:  

•   Musikkorps skal oppleves som en interessant, spennende og utviklende hobby.  

•   Enkeltmedlemmet og musikkorpset sin selvfølelse og identitet blir styrket. 

 
BIDRA TIL AT MUSIKK OPPLEVES SOM EN INTERESSANT OG SPENNENDE HOBBY: 

• Deltakelse i konkurranser skal øke motivasjonen og berike musikkopplevelsen. 

 
HEVE NIVÅET: 

• Som et delmål skal konkurranser utvikle både det enkelte medlem og korpset som 
enhet. 

 
STYRKE DEN ENKELTES SELVFØLELSE I FORHOLD TIL KORPSET SOM HELHET: 

• Alle skal føle at de betyr noe for det musikalske resultatet, uavhengig av 
instrumentalt nivå. 

 
STYRKE DEN ENKELTES ANSVARSFØLELSE: 

• Det er avgjørende at alle bidrar og oppfyller de krav og forpliktelser en deltakelse 
medfører. 

 
STYRKE DET SOSIALE FELLESSKAPET: 

• Felles innsats mot felles mål vil bidra til å føre medlemmene tettere sammen. 

 
UTVIKLE KONTAKTEN KORPSENE IMELLOM: 

• Korpset får oppleve seg selv i en større sammenheng og får muligheten for 
utveksling av impulser til gjensidig fornyelse. 

 
PROFILERE KORPSBEVEGELSEN I SAMFUNNET «KORPSGLEDE FOR ALLE»: 

• Konkurranser er et middel til å nå et bredere publikum, samt være gjenstand for 
medieomtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Velkommen til 

Innlandsmesterskapet 

for solister og 

ensembler! 
  

 

Påmeldingsfrist til alle konkurransene: 

20. mars 2023 

 


