
 

 

  
 

 

 

 

Halsen musikkforening – juni 2017 Rev 00 

Halsen musikkforening inviterer til uhøytidelig korpskonkurranse“ Kimen Open“ lørdag 

den 4. november 2017 i Kimen kulturhus Stjørdal.  

Den 4. november er kinoens dag, så tema for konkurransen er filmmusikk. 

Foreløpig program er slik: 

11:00   Start konkurranse 

18:00   Festkonsert med premieutdeling i Kimen store sal 

20:00   Åpen «mingling» og fest på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum – for 

voksenkorps. 

Konkurranseregler er vedlagt. 

Egen klasse for skole- og voksenkorps. 

Startkontingent kr 1500,- må innbetales før konkurransen. 

Påmelding innen 1. august på E-post  til:  asgeir.finseras@ntebb.no 

Påmeldingen må inneholde: 

•         Korpsets navn 

•         Navn på dirigent 

•         Antall spillende  

•         Kontaktperson – navn og E-post adresse 

Påmelding er bindende, men det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte korps. 

Detaljert program med trukket spillerekkefølge blir sendt ut i rimelig tid før konkurransen. 

Korpsmedlemmer får fri inngang til selve konkurransen og rabatterte billetter (1/2 pris) samt to 

gratisbilletter til festkonserten. Ordinær pris for festkonsert er kr 200,- 

Meld på korpset ditt straks – det blir satt tak på antall deltagende korps ved stor påmelding . 

Påmelding etter fristen medfører økt startkontingent. 

Quality Airport Hotel Værnes gir egen korpsrabatt på overnatting fredag til søndag med 

følgende priser: 

Standard enkeltrom inkl frokost kr. 895,- inkl mva (pr døgn)  

Standard dobbeltrom inkl frokost kr. 995,- inkl mva (pr person pr døgn)  

Tillegg for oppgradert rom kr. 200,- inkl mva (pr rom pr døgn)  

Oppgraderte rom kaffemaskin, strykemuligheter og god arbeidsplass.  
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Korpsene som ønsker å benytte seg av overnatting med korpsrabatt oppgir reservasjonsnummer 

1002GR003887 ved bestilling til hotellet på tlf +47 74 80 45 00 
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Divisjonsinndeling 
Det spilles kun i en klasse for skolekorps, en for voksenkorps 
(generasjonskorps deltar sammen med voksenkorpsene) og det er ikke annen 
divisjonsinndeling.                                                      

 

Program 
Programmet er selvvalgt innenfor temaet «film». Konsertprogrammet bør være 
variert og underholdende med en varighet på maks 20 minutter fra første til 
siste tone i programmet, minimum 10 minutter. 
 

Spilletid 
Hvert korps har totalt 25 min. til disposisjon. 5 min. av disse er satt av til rigging 

av scene. Effektiv spilletid er maks. 20 min., regnet fra korpset begynner å 
spille (eller presentasjon / vokalinnslag). Lengre spilletid kan innvilges etter 
søknad til Halsen musikkforening innen angitt tidsfrist i invitasjonen. 
 

Bedømming 
Musikalsk fremføring vurderes av en musikkfaglig dommer, som gir maks 100 
poeng for kvaliteten på framføringen, og inntil 20 poeng for programmets 
innhold og variasjon i forhold til angitt tema. 
Sceneopptreden, underholdningsverdi og visuelt inntrykk bedømmes av en 
underholdningsdommer som gir maks 100 poeng.  
  
For skolekorpsene vil underholdningsdommeren også legge vekt på at 
korpsene har med/integrerer aspirantene i sin framføring og at korpsene bruker 
kun sine egne medlemmer. 
 

Poengberegning 
Poengberegning skjer ved at musikkdommerens poeng legges til 
underholdningsdommerens poeng. Maksimal poengsum blir da 220 poeng. 
Herfra trekkes eventuelle poeng for overskredet spilletid. (1 poeng for 1.minutt 
over rammen, deretter 1 poeng pr. påbegynte halvminutt) 
Kontroll av sekretariatets poengberegning, kan utføres av deltakerkorpsenes 
påmeldte ledere. Dette må skje etter at beregning er avsluttet. 
 

Deltakere 
Bare korpsets utøvende medlemmer kan delta i konkurransen (selvsagt også 
drill). 
For skolekorps skal legges vekt på at korpsene på en eller annen måte 
engasjerer sine aspiranter i framføringen. Aspirantenes deltakelse kan gjerne 
ha en sammenheng med den musikken korpset fremfører, og på en måte som 
viser deres innlevelse og forståelse for musikken som fremføres. 
 

Premiering: 
Det gis premie til de tre beste korpsene og diplom til alle korps.  
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I tillegg gis solistpris og aspirantpris. 
 


