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Faktura og betalingsfrist
Festkonsert og billetter
Fotokonkurranse!
Bedømming
Spillesteder

Betalingsfrist deltakeravgift er 6.april
Faktura og betalingsfrist
NMF sender ut faktura fortløpende før og etter påske. Betalingsfrist er satt til 6.april.

Deltakerliste – signering
Korps trenger ikke sende inn deltakerliste på forhånd, men når korps blir hentet til
oppvarming må korpsleder signere på at :
- alle som stiller på scenen er medlem av korpset og registrert hos NMF
- at alle er innenfor aldersgrensen, det året de fyller 19 år
- evt dispensasjoner er søkt om på forhånd til NMF Hordaland.

Bedømming
 Det kan gis opp til 100 poeng for en framførelse.
 Juniorkorps får musikalsk vurdering på prestasjon.
1.-3. plass blir premiert og 4.-6. plass blir plassert. Dersom det er færre enn
10 deltakerkorps med, blir kun de tre beste plassert og premiert.
 De øvrige korpsklassene får musikalsk vurdering på prestasjon, poeng og
plassering.
 Solister og ensembler får musikalsk vurdering. 1.-3. plass blir premiert, og
4.-6. plass blir plassert. Dersom det er færre enn 10 deltakere i en klasse,
blir kun de tre beste plassert og premiert.
 I korpsklassene blir det delt ut pris for beste solist og beste
instrumentgruppe.
 Dommernes avgjørelser er endelig og kan ikke omgjøres.

Festkonsert søndag 10.april
Festkonserten med HUK begynner kl 19.00.
Vi kan med glede informere om at korps får sine ønskede antall billetter oppgitt ved
påmelding. Vi har noen billetter til salgs i Grieghallen under arrangementet:
Lørdag 9.april er det kun mulig for deltakere å kjøpe.
Søndag 10.april er det åpent for kjøp for alle.

Aspirantseminaret søndag 10.april
Korps med aspiranter påmeldt har fått et eget skriv om dette.

Gode historier til media
Har korpset ditt gode historier å dele, så kan vi ta det med i informasjonen vi sender til
lokalavisene. Er det første eller siste gang noen deltar? Noen som har fått spesialskrevet
et stykke til seg? Flere fra samme familie som deltar?
Send til hordablæsten2016@gmail.com.
Vi oppfordrer alle korps til også å ta kontakt med sine lokalaviser for å skape blæst om
arrangementet. Husk #allesnakkerkorps og #hordab16

Konkurranse: Ditt beste bilde fra forberedelsene!
Husk å spre konkurransen om bilde fra forberedleser til musikantene:
Ta et bilde av dine forberedelsene til Hordablæsten , tagg det med #hordab16 og ta med
beskrivelse og du er med i konkurransen om å vinne et gavekort fra Musikk-Miljø.
Vinner annonseres på festkonserten. Bilder fra både egenøving og fellesvinger gjelder.

Spillesteder
1.
2.
3.
4.

Grieghallen – inngang Griegsalen (kun søndag)
Grieghallen – inngang Peer Gynt del (lørdag og søndag)
Scandic Ørnen (aspirantseminar søndag) - Lars Hilles gate 18
Bergen Private Gymnas (BPG) (kun lørdag) - Lars Hilles gate 15
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