Infoskriv 1 - 20.februar
Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø
Skulemusikklag er teknisk arrangør av Hordablæsten 2015.

Påmelding
Det er nok en gang stor påmelding til Hordablæsten
 74 korps
 94 ensembler
 317 solister
 276 aspiranter
Vi ønsker alle velkommen til arrangementet og lykke til med forberedelsene.
Spilleplan og konkurransesteder kommer vi tilbake til i neste infoskriv.
Lørdag 18.april avvikles konkurransen for ensembler, solister, juniorkorps og
generasjonskorps.
Søndag 19.april avvikles konkurransen for 1., 2. og 3.divisjon brass og janitsjar.
Aspirantseminaret er søndag 19.april i Frelsesarmeen sine lokaler i Strømgaten 16.
Seminaret blir ledet av Irene Graven sammen med et team av instruktører.
Har du husket å registrere alle navn på musikantene som skal delta i et ensemble?
Korps som ikke har meldt inn navn på musikanter i ensembler, må gjøre dette snarest i
korpsdrift. Logg inn med brukernavn og passord og finn kurset under fanen
Kurs/aktiviteter – velg registrer deltakere. Dette for at vi skal kunne lage en spilleplan
uten kollisjoner, om noen i ensemblet også stiller som solist.

Fotografering
Søndag 19.april tilbyr Anne Kolstad Morken fotografering til alle korps som deltar. Dette
vil bli tatt i foajeen like etter at korpset har spilt. Korpset tar opp bestilling av bilder på
selve dagen.

Facebook - Twitter - Instagram
Vil du twitre eller legge ut bilder fra forberedelser eller selve helgen bruk #hordab15
Hordablæsten på Facebook:
https://www.facebook.com/events/863340730376959/?fref=ts

Innsending av informasjon
Innsending av
info/noter:

24. mars 2015 er frist for innsending av følgende informasjon:
For korps: Repertoar, korpsomtale, sceneoppsett og partitur.
For solister og ensembler: Repertoar og noter.
Alle må melde inn repertoar, men kun ensemble klasse 14 til og
med 19 og solist klasse 16 til og med 19 skal sende inn noter.
Betalingsfrist:

14.april 2015

Ved for sen innlevering av partitur, noter og
sceneoppsett/korpsomtale blir det påregnet et gebyr per korps
på
kr 500,Alle korps må sende 2 partitur, merket med navn og
nummereres, dersom man spiller flere stykker.
Adr: Manger Musikklag, Postboks 83, 5931 Manger
Disse solist og ensembleklassene skal
sende inn noter
- Solister:
fra solistklasse 16 til og med 19
- Ensemble:
fra ensembleklasse 14 til og med 19
I de øvrige solist- og ensembleklassene,
trengs det da ikke å sendes inn noter !!
Noter for solist og ensemble MÅ nummereres,
merkes med klasse og scannes og sendes som én fil
per solist/ensemble
etter følgende mal:
[Klasse (solist/ensemble)
- Navn på solist/ensemble - Antall sider]
k
Ex:
Solist 17 - Ola Nordmann - 2 sider
og sendes til hordablaesten2015@gmail.com
Sceneoppsett
og korpsomtale:

Scannes som én fil, etter følgende mal

k [Sceneoppsett/Korpsomtale - Korpsnavn]
og sendes til hordablaesten2015@gmail.com
Mal for omtale og sceneoppsett finner du på
http://musikkorps.no/bli-med-pa-hordablaesten-2015-2/ og som
vedlegg til dette infoskrivet.
Deltakerliste:

Alle korps må registrere deltaker på www.korpsdrift.no.
Finn Hordablæsten under fanen Kurs/Aktiviteter og velg
registrer deltakere. Frist 24.mars

Spørsmål kan sendes til hordablaesten2015@gmail.com

Oppdatert info finner du på: http://musikkorps.no/bli-med-pa-hordablaesten-2015-2/
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