Infoskriv 2.
Ytrebygda Skolekorps, Skjold Skoles Musikkorps og Fana
Musikklag er teknisk arrangør av Hordablæsten 2018.

Hordablæsten 2018 nærmer seg, og dette gleder vi oss til! Her
følger viktig info, les derfor nøye og ta kontakt hvis dere lurer på noe!
Aspirantseminar:
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. Det blir sendt ut et eget informasjonsskriv om
aspirantseminaret til de som har meldt seg på.
Påmelding til aspirantseminaret er nå stengt.

Signering av deltakerlister:
Korspleder signerer deltakerlister før korpset går på scenen og bekrefter følgende:
-

Alle deltakerne er medlem av korpset og NMF
Alle deltakerne er innenfor aldersgrensen
Evt dispensasjonssøknader er sendt til NMF før konkurransen

I korpsklassene vil det bli foretatt telling av antall musikanter som er på scenen. Vi gjør
dette for å verifisere at vi har registrert korrekt deltagerantall.

Bedømming:
Det kan gis opp til 100 poeng for en fremførelse. Juniorkorps får musikalsk vurdering på
prestasjonen. 1. – 3- plass blir premiert og 4. – 6. plass blir plassert. Dersom det er
mindre enn 10 deltakerkorps med, blir kun de tre beste plassert og premiert.
De øvrige korpsklasser får musikalsk vurdering, poeng og plassering. Solister og
ensembler får musikalsk vurdering.
I korpsklassene blir det delt ut pris for beste solist og beste instrumentgruppe.
Dommernes avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.
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
Detaljerte spilletider blir lagt ut på NMF sine sider: hordablæsten 2018
Detaljerte spilletider for ensembler / solister vil bli publisert på NMF sine sider så snart
de er klare og i senere infoskriv.
Det er også viktig at solister registrerer akkompagnatør hvis dette skal benyttes. Dette
gjøres via linken mottatt på mail ved påmelding til Hordablæsten 2018.
Hvis noen trenger hjelp til å finne akkompagnatør kan vi gi tips om eventuelle mulige
pianister. Ta kontakt på hordablaesten2018@gmail.com.

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

