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Velkommen til Hjertnesfestivalen 2023!  

I år er det påmeldt 68 korps!  

I tillegg er det påmeldt 8 ensembler i den nye ensemblekonkurransen. 

Du finner oversikt over påmeldte korps i eget vedlegg. 

På grunn av stor påmelding i aspirant-/juniorklassen blir det to puljer i denne 

klassen. Puljene blir tilfeldig satt sammen. Fordeling blir gjort ved oppsett av 

spillerekkefølge. 

 

Viktige frister 

1. februar: 

• Frist for å søke dispensasjon. 
 

10. februar: 

Innlevering av: 

• Partiturer 

• Repertoarliste 
 

Frist for å melde fra dersom man har musikanter eller dirigenter som deltar med 

flere korps. 

 

1. mars: 

Innlevering av:  

• Sceneoppsett 

• Deltakerliste 

• Omtale av korps og musikk 
 

 



 

 

Foreløpig tidsplan  
 

Lørdag: 

Ensemblekonkurranse: Kl. 10.00-12.45, Hjertnes 

Voksenkorps 2. divisjon: Kl. 13.15-16.00, Hjertnes 

Voksenkorps 1. divisjon: Kl. 16.15-17.35, Hjertnes 

Festkonsert og premieutdeling: Kl. 19.00, Hjertnes 

Festkonserten holdes av Marinemusikkens messingensemble. Les mer her: 

https://musikkorps.no/festkonsert-med-marinemusikkens-messingensemble/ 

 

Søndag: 

Aspirant- og juniorkorps pulje 1: Kl. 09.00-13.00, Parksalen 

3. divisjon skolekorps: Kl. 09.00-14.10, Harmonie 

4. divisjon skolekorps: Kl. 09.00-11.25, Hjertnes 

2. divisjon skolekorps: Kl. 11.40-14.35, Hjertnes 

Aspirant- og juniorkorps pulje 2: Kl. 13.20-17.05, Parksalen 

1. divisjon skolekorps: Kl. 14.50-16.10, Hjertnes 

Premieutdeling m/musikkinnslag for Aspirant- og juniorkorps pulje 1:  

Kl. 14.30-14.40, Harmonie 

Festkonsert og premieutdeling for 3. og 4. divisjon skolekorps: 

Kl. 16.55-17.25, Hjertnes 

Festkonsert og premieutdeling for 1. og 2. divisjon skolekorps: 

Kl. 17.40-18.10, Hjertnes 

Premieutdeling m/musikkinnslag for Aspirant- og juniorkorps pulje 2: 

Kl. 18.20-18.30, Harmonie 

Festkonserten holdes av Regionkorpset i Sør. 

Musikkinnslag for aspirant- og juniorkorps holdes av en gruppe musikanter fra 

Regionkorpset i Sør. 

 

Med forbehold om endringer. 

 

https://musikkorps.no/festkonsert-med-marinemusikkens-messingensemble/


 

  

Dispensasjoner 
(gjelder skolekorps og aspirant-/juniorkorps) 

Deltakere født tidligere enn 2004, må det søkes dispensasjon for. Det er, ifølge 

reglementet, anledning til å benytte to musikanter over aldersgrensen. Deltakerne må 

være innmeldt i NMF, og registrert i styreportalen.no, i det korpset de deltar med.  

 

Det overordnede målet med regelen om mulighet for å søke dispensasjon er at korpsets 

faste medlemmer blir gitt anledning til å stille på konkurransen. 

 

Søknad sendes på epost til christine@musikkorps.no innen 1. februar. 

 

Innleveringer 
Vi bruker program.no til innleveringer. Dere finner lenken i  

selve eposten, hvor det står «Klikk her for å redigere».  

 

Her skal dere registrere: 

• Repertoar  
Stykkene skal legges inn i den rekkefølgen de skal spilles. Vi minner om at maks 

spilletid regnes fra første til siste spilte tone på scenen;  
Aspirant-/juniorklassen: 10 min.,  
Skolekorps 4. divisjon: 12 min., 

Skolekorps 1.–3. divisjon: 15 min.,  
Voksenkorps: 20 min. (25. min. for deltakere i 1 div. NM) 
Sjekk registrering av titler og komponist for skrivefeil.  
Opplysningene publiseres slik i appen Program.no. 

Frist: 10. februar 

 

• Partiturer 
Det skal leveres partitur, til bruk for dommerne. Disse leveres digitalt. 

• Partiturene skal være tydelig leselige, og av god kvalitet, slik at dommerne 
kan jobbe med dem. 

• Partiturene skal leveres i pdf, og være i A4-format. 

• Merk filen(e) med korpsets navn, og tittel på stykket/stykkene. 

Partitur som leveres ufullstendig etter ovenstående liste vil bli etterspurt på 

nytt. 

Frist: 10. februar 

 

mailto:christine@musikkorps.no


 
 

• Spillerekkefølge 
Det er mange hensyn å ta i forbindelse med oppsett av 

spillerekkefølgen. Vi prioriterer at dirigenter som dirigerer flere korps, 

skal rekke å følge opp korpsene. Vi prøver ellers å ta hensyn til 

skolekorps som har med flere korps, slik at disse kan høre på 

hverandre, og at musikanter som spiller med både hoved- og 

juniorkorps skal få mulighet til det. Meld inn ønsker og behov angående 

spilletidspunkt i feltet «Kommentar» i skjema innen  

10. februar, så skal vi imøtekomme innmeldte behov så langt det er 

mulig. De som allerede har oppgitt denne informasjonen, trenger ikke 

gjøre det på nytt. 

 

Lykke til med forberedelsene til Hjertnesfestivalen.       

Deltakerinfo er sendt til dirigent og korpsets kontaktperson. 

 

  

• Omtale av korps og musikk 
Skriv noen få setninger om korpset som konferansieren kan bruke som introduksjon. 

Dere kan også skrive litt om musikken og hvorfor den er valgt. Frist: 1. mars. 

 

• Sceneoppsett 
Registrer sceneoppsett med slagverksbehov.  

Fyll scenen med stoler, notestativ og slagverk ved å dra elementene ut på «scenen». 

Frist: 1. mars. 

Liste over tilgjengelig slagverksutstyr kommer på  

deltakerinfo i uke 9. 
 

Utstyr som ikke står på listen må medbringes. 

• Deltakerliste 
Gå til «velg medlemmer». Merk av for de musikantene som skal være med. Dirigent og 
ledere skal ikke stå på listen. Du velger selv hvordan listen sorteres med pilene ved 
kolonnenavnet. 
Frist: 1. mars. 
 
 
Noen kan få følgende melding:  
Navn og/eller mailadresse som du brukte ved påmelding er ikke registrert i 
Styreportalen. Dette er nødvendig for å kunne registrere deltakerne i korpset 
 
Denne kommer fordi kontaktpersonens epost ikke samsvarer med epost registrert i 
styreportalen. Du må da endre epostadressen i påmelding eller i styreportalen, slik at 
disse samsvarer. 

 


