Infoskriv 1 - 31.januar
Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag er
teknisk arrangør av Hordablæsten 2016.

Påmelding
Det er nok en gang stor påmelding til Hordablæsten
 74 korps
 118 ensembler
 370 solister
 250 aspiranter
Vi ønsker alle velkommen til arrangementet og lykke til med forberedelsene.
Spilleplan og konkurransesteder kommer vi tilbake til i neste infoskriv.
Lørdag 9.april avvikles konkurransen for ensembler, solister, juniorkorps og generasjonskorps.
Søndag 10.april avvikles konkurransen for 1., 2. og 3.divisjon brass og janitsjar.
Aspirantseminaret er søndag 10.april på Hotel Ørnen, Lars Hillesgate 18 . Seminaret blir ledet av Irene
Graven sammen med et team av instruktører.

Gode historier
Har ditt korps, ensemble eller solist en god historie å fortelle. Er det første gang dere deltar?
Vi oppfordrer alle til å bidra med gode historier til sine lokalaviser. Send gjerne også tipset til oss på

hordablaesten2016@gmail.com

Facebook - Twitter - Instagram
Vil du twitre eller legge ut bilder fra forberedelser eller selve helgen bruk #hordab16
Hordablæsten på Facebook: https://www.facebook.com/events/1040964539276673

Konkurranse:

Ditt beste bilde fra forberedelsene!

Ta et bilde av forberedelsene til Hordablæsten , tagg det med #hordab16 med beskrivelse og du er
med i konkurransen om å vinne et gavekort fra Musikk-Miljø. Vinner annonseres på festkonserten.

Fotografering av Korps under Hordablæsten 2016
I år bli det også mulig for korps å forevige minnet fra Hordablæsten:
Pris høyoppløselig bildefil: 1500 kr
Frist for å bestille høyoppløselig bildefil er 1.juni 2016
Pris per korpsbilde (20 x 25 cm): 250 kr
Frist for å bestille bilder 1.mai 2016
Pris etterbestilling etter 1.mai: 325 kr
Det blir IKKE tatt opp bestilling av bilder etter siste frist (1.juni).

Rigging
Teknisk arrangør har scenearbeidere i alle korpsklasser som hjelper korpset med å rigge etter
innsendt sceneoppsett. Vi erfarte i fjor at det var veldig nyttig at korpsene også har med voksenhjelp
til riggingen av korpset og ikke minst slagverket. Dette vil hjelpe å unngå forsinkelser.

Reglement
Søknader vedrørende dispensasjon fra reglementet, må søkes særskilt om, til NMF Hordaland ved
Randi Kvinge (randi@musikkorps.no).
Vi har sett at noen har nevnt dispensasjon i kommentarfeltet ved påmelding, men dette gjelder ikke
som en søknad. Send mail direkte til NMF som behandler disse fortløpende.
Vi minner om spilletid på program:

1. divisjon inntil 15 minutter
2. og 3. divisjon inntil 13 minutter
Generasjonskorps inntil 13 minutter
Juniorkorps inntil 13 minutter
Ensembler inntil 8 minutter
Solister født 1997-2002 inntil 8 minutter
Solister født 2003 eller seinere inntil 5 minutter

I korpsklassene blir det delt ut pris for beste solist og beste instrumentgruppe.
Det er ikke tillat med noen form for akkompagnement (pianist/CD) i ensemble-klassene.
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Innsendinger og frister
Frist for innsending av spillerepertoar
og rekkefølge, alle klasser:
Frist for innsending av noter:
-

22. februar 2016
22. februar 2016

Merk fristen, da det er mange helligdager og skoleferie tett opptil arrangementet.

Korps:
Alle korps skal sende 2 partitur i papirformat per post,
merket med navn og partiturene må nummereres dersom man
spiller flere stykker.
Vi har ikke kapasitet til å godta partiturer som pdf-format i år heller;
alt må sendes per post.
Adr: Manger Musikklag, Postboks 83, 5931 Manger

Sceneoppsett og korpsomtale:
Scannes som to separate filer.
Eksempel på innsendelse Korpsnavn - Sceneoppsett.PDF k
Korpsnavn - Korpsomtale.PDF
og sendes til hordablaesten2016@gmail.com
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Solist og ensembler:
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,
skal det IKKE sendes inn noter
Noter for solist og ensemble SKAL nummereres,
scannes i PDF-format (bildefiler aksepteres ikke)
og sendes samlet, som én fil per solist/ensemble.
Erfaringen fra i fjor var at mange ikke endret navnet på pdfen som
ble scannet og innsendt. Se mal under.
Eksempel på navn på fil Solist 17 - Ola Nordmann - 2 sider.PDF
og sendes til hordablaesten2016@gmail.com
Alle ensembler må melde inn repertoar innen 22.februar via skjemaet under
Ensembler - Innmelding av repertoar
Alle solister må melde inn repertoar innen 22.februar via skjemaet under
Solister – Innmelding av repertoar

Gebyr:

Ved for sen innlevering av partitur, noter og
sceneoppsett/korpsomtale blir det påregnet et gebyr
per korps på kr 500,Betalingsfrist deltakeravgift: 4.april 2016

Lykke til med forberedelsene!
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