
 

 

Deltakerbånd og billetter 

En representant fra korpset henter deltakerpakke med deltakerbånd og pins i resepsjonsdisken i 

foajeen i Hjertnes kulturhus.  Deltakerpakken må kvitteres ut slik at vi vet hvem som har tatt 

imot den på vegne av korpset. Det vil være deltakerbånd til alle musikanter og én dirigent. 

Deltakerbånd brukes som adgangstegn i alle saler både lørdag og søndag. 

Publikumsbilletter utover dette må kjøpes på billett.no:  

https://billett.no/nmf_sor/hjertnesfestivalen_2023 

Det vil være sekretariat i resepsjonen på Hjertnes kulturhus. Ved fremvisning av gyldig billett, får 

man utdelt billettbånd som brukes som adgangstegn i alle saler både lørdag og søndag. 

Pris: Kr. 150 for de over 16 år og kr. 50 for barn.  

Gratis for barn under 6 år. 

 

Det er viktig at dere videreformidler informasjon om billettsalg til korpsets supportere, da vi kun 

har billettsalg på nett. 

 

  

 

Hei! 
Nå er det få dager igjen til Hjertnesfestivalen, og vi gleder oss til å 

møte dere i Sandefjord. 

 

 

Det er en liten endring i spillerekkefølgen. De involverte er kontaktet. 

Vi oppfordrer alle til å høre på flere korps. Det er inspirerende å høre på andre, og skikkelig gøy 

å spille med mye publikum i salen. 

Vi minner om oppmøtetid: 

50 min. før oppsatt scenetid 

 

Påmeldingsskjemaet er nå stengt for redigering. Dersom du likevel har fått til å redigere etter 

09.03, vil dette ikke bli registrert. 

 

Program 

Årets program er publisert i appen program.no. Her finner du program 

for alle divisjoner, samt omtale av dommere og festkonserter. Etter 

konkurransen vil resultatene bli publiserts samme sted. 

Android: https://goo.gl/IsblEC 

iPhone: https://goo.gl/gYwnId 

 

https://billett.no/nmf_sor/hjertnesfestivalen_2023
https://goo.gl/IsblEC
https://goo.gl/gYwnId


 

Slagverk 

Dere finner oppdatert oversikt over hvilket slagverksutstyr vi har tilgjengelig på scenen i 

eget vedlegg. 

Utstyr som ikke står på listen, må medbringes. 

For korps som har med eget slagverk gjelder følgende: 

Har dere bare litt utstyr, kan dette tas med inn på scenen når korpset går på scenen. 

Har dere mye utstyr, må dette leveres enten i god tid før første korps på morgenen, eller i 

en av pausene mellom divisjonene, dette for å unngå forstyrrelser for korps på scenen. 

Husk å merke eget utstyr med korpsets navn! 

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariat. 

Det er satt av tid til inspeksjon av slagverksutstyret kl. 12.50-13.10. Dersom dere ikke har 

anledning til å benytte oppsatt tid, kan du ta kontakt med christine@musikkorps.no, så vil 

vi forsøke å finne annet egnet tidspunkt.  

 

I oppvarmingsrommet 

Det er stoler og notestativ til alle musikanter i oppvarmingsrommet. Det blir ikke rigget om 

for hvert korps. Det er ikke slagverksutstyr i oppvarmingsrommene. 

På scenen 

Det er godt med riggere på scenen som bruker tilsendte sceneoppsett, og setter på plass 

slagverk, stoler og notestativ. Det er allikevel lurt å beregne å gjøre de siste finjusteringer 

selv. 

 

 

 

  

Praktisk gjennomføring 

Ved oppmøtetidspunktet skal korpset møte samlet i foajeen i Hjertnes. Her blir dere tatt 

imot av en guide som viser dere til oppakking, oppvarming og videre til scene.  

Før korpset går inn til oppvarming, skal det gjennomføres navnekontroll med opprop. Ved 

opprop skal musikantene stille opp alfabetisk etter etternavn.  

Innmarsj og utmarsj på scenen er på høyre side, sett fra salen.  

 

 

 

 

 

 

  

https://musikkorps.sharepoint.com/sites/NMFSr/Delte%20dokumenter/Hjertnesfestivalen%202021/2023/Deltakerinfo/christine@musikkorps.no


 

Festkonsert og premieutdeling 

Alle korps velger to representanter som skal frem på scenen under premieutdelingen. 

Det oppfordres til at representantene som skal frem på scenen benytter de de to fremste 

seteradene. 

Det blir en feiende flott festkonsert med Marinemusikkens messingensemble og Maiken 

Christensen. Vi oppfordrer alle til å få med seg denne konserten. 

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

Dommerkommentarer 

Alle korps mottar dommerkommentarer som kan være et nyttig redskap på veien videre. 

Dommerkommentarene skrives digitalt, og blir sendt til epostadressen som er oppgitt til 

korpsets kontaktperson.  

 

  

Denne informasjonen er sendt til dirigent og korpsets 

kontaktperson. 

  

Tidligere utsendt info ligger på hjemmesiden vår:  

https://musikkorps.no/hjertnesfestivalen-2023-

regionmesterskap-for-skole-og-

voksenkorps/?tab=deltakerinfo 

 

Ta gjerne kontakt hvis det er noen spørsmål. 

 

Kiosk 

I tillegg til kiosken i Hjertnes kulturhus, vil Janitsjarringen ha eget utsalg. Her blir det 

mulig å kjøpe pølser, kake, kaffe og brus, i tillegg til hyggelige accessoirer. 

https://musikkorps.no/festkonsert-med-marinemusikkens-messingensemble/
https://musikkorps.no/hjertnesfestivalen-2023-regionmesterskap-for-skole-og-voksenkorps/?tab=deltakerinfo
https://musikkorps.no/hjertnesfestivalen-2023-regionmesterskap-for-skole-og-voksenkorps/?tab=deltakerinfo
https://musikkorps.no/hjertnesfestivalen-2023-regionmesterskap-for-skole-og-voksenkorps/?tab=deltakerinfo

