
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Infobrev 2 – Hordablæsten 2023   
Om drøyt tre uker braker det løs, med solister, ensembler, aspirantseminar og korps to hele 
dager til ende. Vi håper alle ligger godt an med forberedelsene sine. 
I dette infobrevet kommer nærmere informasjon om detaljene for helgen. 

1.  Oppmøte og oppvarming 

Korps må møte i garderoben senest 45 minutter før oppsatt spilletid. Korpsene blir hentet i 
garderoben til oppvarming 25 minutter før oppsatt spilletid. 

Ensembler og solister møter på oppakking 30 minutter før oppsatt spilletid. Musikantene blir 
hentet på oppakkingsrommet og fulgt til oppvarming og videre til spillestedet. 
 
2. Oppakking 

Korpsene som skal spille i Peer Gynt eller Klokkeklang pakker ut i garderobene i 1. eller 2. 
etasje (inngang Peer Gynt). Plassene er merket med korpsnavn. 
Korpsene som spiller i Griegsalen pakker ut i garderoben i 1. etasje (hovedinngang 
Grieghallen). Plassene er merket med korpsnavn. 
Solister og ensembler pakker ut i rom merket med «oppakking». Både oppakking og 
oppvarming er i samme etasje som spillestedet. (se tabell nedenfor) 
 
3. Oversikt over spillesteder, oppvarming og oppakking 

Grieghallen – inngang Peer Gynt (lørdag og søndag) 
Grieghallen – inngang Griegsalen (kun søndag) 
Bergen Private Gymnas (BPG) – inngang fra Lyder Sagens gate (kun lørdag) 
KLP – Aspirantseminaret søndag, Zander Kaaes gate 7 
 
Det sendes ut egen informasjon om aspirantseminaret med oppmøtetider og -steder til de 
korpsene som har meldt på aspiranter. 

 

BPG, lørdag 15. april 2023 
Klasse Tidsramme Oppakking Oppvarming Spillested 

Solist 2005 09:00-11:46 209 215 210 

Solist 2006 12:00-14:33 209 215 210 

Solist 2007 12:00-17:39 302 319 301 

Solist 2008 09:00-11:34 302 319 301 

Solist 2009 09:00-13:53 201 218 202 

Solist 2010 12:00-18:00 U01 U02 U16 

Solist 2012 09:00-11:50 U01 U02 U16 

Ensemble 
04/05 

13:00-17:11 201 208 Store 
Auditorium 

Ensemble 
06/07 

09:00-12:35 201 208 Store 
Auditorium 
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Grieghallen, lørdag 15. april 2023 
Klasse Tidsramme Oppakking Oppvarming Spillested 

Solist 2004 09:00-12:09 Foaje underetg Gjendine Klokkeklang 

Solist 2011 12:30-15:20 Bukken 306 Bekken 

Solist 2013 09:00-11:57 Bukken 306 Bekken 

Ensemble 08/09 12:30-14:40 Bukken 304 Troldtog 

Ensemble 10/11 09:00-10:38 Bukken 304 Troldtog 

Ensemble 12/13 11:00-12:00 Bukken 304 Troldtog 

Generasjonskorps 15:00-17:22 Garderobe 
(PG) 

Salong Nina Peer Gynt 

Junior brass 09:00-14:29 Garderobe 
(PG) 

Salong Nina Peer Gynt 

Junior janitsjar 12:45-16:56 Garderobe 
(PG) 

Gjendine Klokkeklang 

 
 

Grieghallen, søndag 16. april 2023 
Klasse Tidsramme Oppakking Oppvarming Spillested 

1. div brass 12:30-15:22 Garderobe (GS) Salong Nina Griegsalen 

2. div brass 16:42-19:04 Garderobe (PG) Troldtog Peer Gynt 

3. div brass 08:00-13:38 Garderobe (PG) Troldtog Peer Gynt 

1. div janitsjar 15:45-17:06 Garderobe (GS) Salong Nina Griegsalen 

2. div janitsjar 13:48-16:32 Garderobe (PG) Troldtog Peer Gynt 

3. div janitsjar 09:00-12:06 Garderobe (GS) Salong Nina Griegsalen 

 
 

4. Spilletider 

Spilletider for hver enkelt solist, ensemble og korps blir publisert i appen Program.no 2 uker 
før konkurransen. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme justeringer på tid helt fram mot 
konkurransehelgen. Appen blir oppdatert fortløpende, så vi anbefaler at alle sjekker sin 
spilletid helt fram mot helgen. 
 
5. Slagverk 

Vi minner om at dersom korpsene trenger slagverk ut over det som står i oversikten som ble 
sendt ut sammen med første infobrev, må korpsene ta det med selv. 
 
6. Registrering  

Et styremedlem fra hvert korps skal signere på at alle deltakere er medlem av korpset og 
registrert i Styreportalen.no. Representanten signerer også på at alle er innenfor 
aldersgrensen og at eventuelle dispensjoner er søkt om til NMF Hordaland og blitt godkjent. 
Dette gjører når et styremedlem fra korpset henter ut konvolutten med deltakerbånd. Se 
punkt 7. 
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7. Henting av deltakerkonvolutter og billetter 

Deltakerkonvoluttene hentes ut av et styremedlem i NMF Hordaland 
sine lokaler i Lars Hillesgate 20A fra tirsdag 11.april til og med fredag 14.april i  
tidsrommet 10:00-16:00. Det blir også mulighet til å hente ut ved inngang til Peer Gynt 
mellom kl. 18 og 20 på fredag 14.april.  
Husk at man må hente samlet for hele korpset, inkludert solister, ensembler og 
aspirantseminar. 
Solister og ensembler som ikke har deltagende korps må også hente sine deltakerbånd og 
eventuelle festkonsertbilletter. 
Korps som har lang reisevei kan ta kontakt og avtale uthenting av sine konvolutter. 
 
8. Sykdom 

Ved akutt sykdom etter at fristen for innlevering av deltakerlisten er ute kan vikar settes inn 
etter skriftlig dispensasjonssøknad vedlagt legeattest. Det forutsettes at vikaren inngår på 
samme instrument og er innenfor aldersgrensen. Reglement Hordablæsten.   
 
9. Festkonsert 

Festkonserten i år holdes av Hordaland Ungdomskorps (HUK) med sin dirigent Arvid Anthun. 
Festkonserten starter så snart som mulig etter at konkurransen er slutt, ca 19:00. Innslipp av 
publikum 15 minutter før konsertstart.  
På grunn av stor påmelding blir det liten tid mellom siste deltagende korps og festkonserten. 
De som hører på siste korpset i konkurransen må derfor være effektive på vei fra Peer 
Gyntsalen til Griegsalen. 
 
Salg av billetter til festkonserten, ut over forhåndsreservert billetter, skjer digitalt via 
billett.no. NB! Begrenset antall ledige billetter.  
 
10. Premieutdeling 

Premieutdelingen foregår under festkonserten. Korps og ensembler kan ha 2 deltakere som 
går opp på scenen for å ta imot premie.  
For ensembler og solister er det kun de 3 øverste som blir tatt frem på scenen. 
I korpsklassene vil alle bli tatt frem på scenen. Vi ber alle korps om å ha sine2  representanter 
klare. 
 
Diplomer deles ut i Grieghallens foajé, 1.etasje etter festkonserten. 1 representant fra hvert 
korps henter ut konvolutt med diplomer til korps, solister og ensembler. 
Solister og ensembler uten deltagende korps henter ut sitt/sine diplomer. 
Dommerkommentarene sendes på e-post til den som står som kontaktperson, fortløpende 
etter konkurransen. 
 
 
Vi ønsker alle lykke til med siste forberedelser.  
 
Har dere spørsmål kan dere sende epost til: hordablaesten@musikkorps.no 
 
Eller dere kan ringe Beate: 970 93 814 
 
 
 
 

https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2021/09/Reglement-Hordablaesten-Revidert-juni-2019.pdf
mailto:hordablaesten@musikkorps.no

