
 

 

Hei!  
Velkommen til Hjertnesfestivalen ensemblekonkurranse 2023!  

Det er påmeldt 8 ensembler i den nye ensemblekonkurransen! 

Klasse 1 

Horten skolekorps messingensemble, Horten skolekorps 

Didrik og Benjamin, Horten skolekorps 

Treblås trio, Stathelle skolemusikkorps 

Klasse 2 

Slagverksduo, Eidanger pike- og guttekorps 

Lakrisene, Eidanger Pike- og Guttekorps og Porsgrunn pike- og guttekorps 

Norcem Pike og Guttekorps, Norcem Pike og Guttekorps 

Tjøme skolemusikks grovmessingensemble, Tjøme skolemusikk 

Klasse 3 

Adrian og Hallvard, Horten skolekorps 

Foreløpig tidsplan  
Ensemblekonkurranse er satt opp med tidsramme kl. 10.00-12.45.  

(Med forbehold om endring.) 

Etter dette er det konkurranse for voksenkorps, før vi avslutter dagen med festkonsert og premieutdeling 

kl. 19.00. 

Festkonserten holdes av Marinemusikkens messingensemble. Les mer her: 

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

 

Viktige frister 
10. februar: 

Innlevering av: 

• Partiturer 

• Repertoarliste 
 

Frist for å melde fra dersom man har musikanter som deltar med flere ensembler eller voksenkorps. 

1. mars: 

Innlevering av:  

• Omtale av ensemblet og musikken som spilles 

• Scenebehov 

  

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


 
 

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, 7 

min., regnes fra første til siste spilte tone på scenen.  
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 ensemblets/utøvernes navn, og tittel på stykket/stykkene. 

Partitur som leveres ufullstendig etter ovenstående liste vil bli etterspurt på nytt. 

Frist: 10. februar 

 
 

• Omtale av ensemble og musikk 
Skriv noen få setninger om ensemblet, som 

konferansieren kan bruke som introduksjon. Dere 

kan også skrive litt om musikken og hvorfor den er 

valgt. 

Frist: 1. mars. 

 

• Scenebehov 
Skriv hva dere har behov for av stoler, notestativ, 

og evt. slagverksutstyr. 

Frist: 1. mars. 
 

 

 

Lykke til med forberedelsene til Hjertnesfestivalen 

ensemblekonkurranse.       

 

  


