
 

 

 

 

INFOSKRIV 1 HORDABLÆSTEN 2023 

 

Endelig er det klart for Hordablæsten igjen. Det er gledelig å se at det i år er rekordstor 

påmelding i flere klasser.  

For å kunne gjennomføre konkurransen er det i år 4 korps som står for gjennomføringen av 
konkurransehelgen; Krohnengen skoles musikkorps, Samnanger skulemusikklag, Skjold skolekorps 
og Ytrebygda skolekorps. Planlegging og organisering i forkant blir gjort av Hordablæsten 
prosjektgruppe, som sammen med NMF Hordaland består av Thore Transeth, John Ståle Auganes 
(Ytrebygda), Karina Brudeseth (Skjold), Marianne Solvang (Skjold), og Erna-Merethe Transeth 
(Ytrebygda). 
 
Vi er nå i gang med å sette opp tidsplanen for hver enkelt deltaker. Detaljert info om dette 
sendes ut når det nærmer seg konkurransehelgen 15.-16. april 2023. Fullt program vil også bli 
publisert i appen Program.no. 
I år gjennomføres konkurransen i Grieghallen og på BPG. Aspirantseminaret skal være i lokalene 
til KLP, Zander Kaaes gate 7. 
 
 
Tider og steder: 
Lørdag 15. april: 
Hvem: solister, ensembler, juniorkorps brass/ janitsjar og generasjonskorps 
Hvor: Troldtog, Bekken, Peer Gynt sal og Klokkeklang i Grieghallen, og BPG 
 
Søndag 16. april: 
Hvem: skolekorps 1.-3.divisjon janitsjar og brass og aspirantseminar 
Hvor: Grieghallen store sal og Peer Gynt, aspirantseminar i lokalene til KLP, Zander Kaaes gate 7. 
 
Aspirantseminar 
Det blir sendt ut eget infoskriv til kontaktpersonene for deltakerkorpsene. 
Musikalsk leder er Irene Renate Graven og hun har med seg en gruppe dyktige instruktører som er 
til stede hele veien. Aspirantene blir delt inn i grupper som øver inn et repertoar som fremføres 
sammen med HUK (Hordaland Ungdomskorps) på festkonserten. Hver gruppe øver ca 1 time og 15 
minutter. Det blir tatt hensyn til når hovedkorpsene spiller sånn at aspirantene også kan høre sitt 
eget korps. Tidspunkt og gruppeinndeling kommer når det nærmer seg.  
 
 
Festkonsert 

Festkonserten blir spilt av HUK (Hordaland Ungdomskorps) med sin dirigent Arvid Anthun og 

deltakerne fra aspirantseminaret 

Tid: kl.19:00 

Sted: Grieghallen, store sal 

 

 

 



 

 

 

 

Billetter:  

Korpsene har selv lagt inn antall billetter i påmeldingsskjemaet. Disse blir lagt i 

deltakerkonvoluttene til hvert korps.  

 
Viktige datoer  
05.MARS. INNSENDING AV ALT MATERIALE Partitur (digitalt og fysisk) noter, omtaler, 
sceneoppsett, festkonsertbilletter. Se invitasjon for mer informasjon. 
 
UKE 10 Faktura for deltakeravgift og festbilletter sendes ut. Faktura må være betalt før 
konkurransehelgen. 
 
UKE 15 Deltakerkonvolutter med deltakerbånd og festkonsertbilletter må hentes hos NMF 
Hordaland, Lars Hillesgate 20 a, innen fredag 14. april. Et styremedlem fra korpset må hente ut 
konvolutten, og samtidig signere på korpsets deltakerliste. 
Deltakere i solist- og ensembleklassen som også deltar med korps har sitt deltakerbånd i samme 
konvolutt som korpset. Det betyr at solister og ensembler kan ikke komme og hente ut sine egne 
billetter. Korpset henter og deler ut til sine. 
Solister og ensembler som IKKE deltar med korps må hente ut selv. 
Dersom det er noen korps som ikke har mulighet til å hente sin konvolutt, f.eks på grunn av lang 
reisevei, kan de gjøre avtale om henting konkurransedagen. Ta kontakt innen torsdag 13. april. 
 
 
 
Informasjon om reglement med mer finner du her  

 

Har du spørsmål send epost til: hordablaesten@musikkorps.no 

Eller ring til Beate: 970 93 814  

 

Vi ønsker alle lykke til med forberedelsene! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://musikkorps.no/hordablaesten-2022/
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2021/09/Reglement-Hordablaesten-Revidert-juni-2019.pdf
mailto:hordablaesten@musikkorps.no


 

 

Foreløpig oversikt over spilletider, det kan bli små justeringer 
 

LØRDAG 15. APRIL 2023  

Solist 2013  09:00-12:00  

Solist 2012  09:00-12:00  

Solist 2011  12:30-15:15  

Solist 2010  12:00-18:00  

Solist 2009  09:00-14:00  

Solist 2008  09:00-12:00  

Solist 2007  12:00-17:30  

Solist 2006  12:00-15:00  

Solist 2005  09:00-11:30  

Solist 2004  09:00-12:30  

Ensemble 12/13  11:00-12:00  

Ensemble 10/11  09:00-10:45  

Ensemble 08/09  14:30-17:00  

Ensemble 06/07  09:00-13:00  

Ensemble 04/05  13:00-17.15  

Junior Janitsjar  12:45-17:15  

Junior Brass  09:00-14:30  

Generasjonskorps  15:00-17:30  

  

SØNDAG 16. APRIL 2023  

1. div brass  12:30-15:30  

2. div brass  16:30-19:15  

3. div brass  08:00-13:45  

1. div janitsjar  15.45-17:15  

2. div janitsjar  13:45-16:45  

3. div janitsjar  09:00-12:15  

Aspirantseminar  10:00-16:45 /  
18:00 Generalprøve  

Festkonsert  19:00  

  
  
Aspirantseminar ( tider fra 2019 ) Kan bli endringer. 
10:00-11:15  
11:30-12:45  
13:00-14:15  
15:30-16:45  
18:00 Oppmøte til generalprøve  
19:00 Festkonsert  
  



 

SLAGVERKSRIGG HORDABLÆSTEN, KORPS 

Under er oversikt over slagverksutstyr som står på scenene Peer Gynt og Grieghallen, store sal. 

Utstyr som ikke er på listen, må tas med av det enkelte korps.  

Erfaring tilsier at flere ønsker å benytte seg av medbrakt utstyr, men vi har strengt tidsskjema og vi 

oppfordrer alle til å benytte seg av de store instrumentgruppene (melodisk og pauker), da dette er av god 

kvalitet.  

Dersom en likevel ønsker å benytte seg av medbrakt utstyr, noe som naturligvis er helt i orden, skal det 

være tilstrekkelig mannskap fra korpset selv til stede under på-, og avrigging for å kunne opprettholde 

tidsplanen sammen med våre scenearbeidere. De er også ansvarlig for eget utstyr, husk å merke det med 

tydelig navn! 

Slagverket leveres av Hogne Holmås AS 

Dirigentpodium i begge saler. 

Slagverksrigg Peer Gynt sal 

4 pauker med stol Majestic symphonic 

A-Marimba Majestic 

Xylofon Majestic prolon 

Klokkespill 3 oktaver Saito 

Rørklokker C1-F3 Majestic 

Vibrafon Majestic artist 

Trommesett med teppe og hardwear/ cymbaler Yamaha stage custom 

Basstromme 32 x 18 Yamaha 

A2 med stativ 19 ‘’  

Skarptromme med stativ  

Bongos med stativ LP 

Congas med stativ Meinl 

4 tom toms med stativ Majestic 

3 susp-cymbaler med stativ  

Barchimes med stativ  

Stikkebord x 6  Majestic 

Templeblocks granitt LP 

 

Slagverksrigg Grieghallen, store sal 

4 pauker med stol Majestic symphonic 

A marimba Majestic  

Xylofon Majestic prolon 

Klokkespill 2 1/ oktav Musser 

Rørklokker C1-G3 Majestic 

Vibrafon m 55 Musser 

Trommesett med teppe og hardwear/ cymbaler Ludwig key stone 

Basstrommer 36 x 18 Majestic 

A2 cymbaler med stativ 20’’  

Skarptromme med stativ  

Tenortromme med stativ Majestic 

Bongos med stativ LP 

Congas med stativ LP 

4 tom toms med stativ majestic 

Tam tam med stativ 36’’  Wuhan 

3 susp-cymbaler med stativ Meinl classic 

Barchimes med stativ  

Stikkebord x 6  Majestic 

Templeblocks granitt lp 

 


