Infoskriv 1.
Ytrebygda Skolekorps, Skjold Skoles Musikkorps og Fana
Musikklag er teknisk arrangør av Hordablæsten 2018.

Tider og steder
Lørdag 14.april avvikles konkurransen for ensembler, solister, juniorkorps og
generasjonskorps i Grieghallen og på Bergen Private Gymnas.
Søndag 15.april avvikles konkurransen for 1., 2. og 3.divisjon brass og janitsjar i
Grieghallen.
Aspirantseminaret er søndag 15.april og foregår i lokalene til KLP, Zander Kaaes
Gate 7 i Bergen sentrum. Seminaret blir ledet av Irene Graven sammen med et
team av instruktører.

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
17 min.
2. og 3. divisjon inntil
15 min.
Generasjonskorps inntil
15 min.
Juniorkorps inntil
15 min.
Ensembler inntil
8 min.
Solister født 1999-2005 inntil
8 min.
Solister født 2006 eller seinere inntil 5 min.

I korpsklassene blir det delt ut pris for beste solist og beste instrumentgruppe.
Det er ikke tillatt med noen form for akkompagnement (pianist/CD) i ensembleklassene. Piano og aux-kabler for elektronisk oppkopling er tilgjengelig i alle
solistklasser.

Spilletider
Nedenfor er foreløpig oversikten for når de enkelte klassene skal spille:
Klasse
Solist 1999
Solist 2000
Solist 2001
Solist 2002
Solist 2003
Solist 2004
Solist 2005
Solist 2006
Solist 2007
Solist 2008

Klasse
Ensemble 99/00
Ensemble 01/02
Ensemble 03/04
Ensemble 05/06
Ensemble 07/08

Solist
Tidspunkt
Lørdag 09:00 – 13:00
Lørdag 09:00 – 14:20
Lørdag 13:50 – 19:50
Lørdag 14:40 – 20:10
Lørdag 09:00 – 16:00
Lørdag 09:00 – 16:00
Lørdag 13:20 – 19:50
Lørdag 14:00 – 19:43
Lørdag 09:00 – 14:01
Lørdag 09:00 – 13:26
Ensemble
Tidspunkt
Lørdag 15:40 – 20:40
Lørdag 09:00 – 13:40
Lørdag 14:20 – 20:00
Lørdag 09:00 – 15:20
Lørdag 16:20 – 18:50

Klasse
1 divisjon Janitsjar
2 divisjon Janitsjar
3 divisjon janitsjar
1 divisjon Brass
2 divisjon Brass
3 divisjon Brass
Generasjonskorps
Juniorkorps

Korps
Tidspunkt
Søndag 15:40 – 17:55
Søndag 13:45 – 14:29
Søndag 14:50 – 18:08
Søndag 13:00 – 15:15
Søndag 09:00 – 12:40
Søndag 09:00 – 13:24
Lørdag 09:00 – 13:02
Lørdag 13:20 – 19:40

Detaljerte spilletider for individuelle korps / ensembler / solister vil bli publisert på
NMF sine sider og i senere infoskriv.

Registrering av deltakere
Vi minner om at alle korpsdeltakere på Hordablæsten må registreres via linken som er
sendt ut i e-post ved påmelding.

Noter
Fristen for innsending av noter, spillerepertoar, rekkefølge var 15 februar.
Alle korps skal sende 2 kopier av partitur i papirformat pr post merket med
navn, og nummereres dersom man spiller flere stykker.
Adr: Fana Musikklag, PB.12, 5859 Bergen
Spillerepertoar, rekkefølge, sceneoppsett og korpsomtale gjøres via linken som er
sendt ut i tidligere mail

Solister/Ensembler:
• Solister:
fra solistklasse 16 til og med 19
• Ensemble:
fra ensembleklasse 16 til og med 19
Noter for solist og ensemble SKAL nummereres, scannes i PDF-format (bildefiler
aksepteres ikke) og sendes samlet, som én fil per solist/ensemble.
I de øvrige solist- og ensembleklassene, skal det IKKE sendes inn noter.
Eksempel på innsendelse:
Solist:
Solist 17 - Ola Nordmann - 2 sider.PDF
Ensemble: Ensemble 16-17 – Ensemble navn - 8 sider.PDF
Innsendelsen skjer via link som er sendt ut i tidligere mail.
Det er også viktig at solister registrerer akkompagnatør hvis dette skal benyttes. Dette
gjøres via linken mottatt på mail ved påmelding til Hordablæsten 2018.
Ber om at alle ensembler og solister som skal benytte slagverksutstyr melder dette inn
via linken mottatt på mail ved påmelding til Hordablæsten 2018.

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

Spørsmål kan sendes til hordablaesten2018@gmail.com. Oppdatert informasjon finner du på www.musikkorps.no/hbl18

