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Høstspill 2013 
med Heimdal Musikkorps 

 

 

 

 
Når og hvor? 

 Dato: Lørdag 2. november 
 Sted: Sjetne Grendehus, Parallellen 18, Sjetnemarka 

 

Praktisk informasjon ifm konkurransen 
 Konkurransestart er kl 10:00. Hvert korps får 20 minutters spilletid.  
 Hvert korps får 30 minutters oppvarming i forkant av opptreden.  
NB! Første korps etter pausen varmer opp på scenen. 

 2 kopier av partiturene må sendes til Heimdal Musikkorps, Postboks 122, 7473 
Trondheim.  

 Rekkefølge på numrene må sendes inn pr e-post.  
 Sceneoppsett skannes og sendes pr e-post, alternativt sammen med partitur. 
 Informasjon om korpset sendes inn ifm programblad. Stiftelsesdato, navn på 
leder og dirigent, samt litt historikk. Dersom ønskelig å bruke samme 
presentasjon som i fjor, så har vi denne arkivert og tilgjengelig.  

 Dommere blir Vegard Snøfugl og Espen Andersen.  
 Heimdal Musikkorps disponerer følgende slagverkinstrument: 

 4 stk pauker 
 Vibrafon 
 Marimba  
 Klokkespill 
 Xylofon 
 Konsert stortromme 
 Trommesett (5-trommers Pearl-sett) 
 A2 cymbaler 

 Dersom deltakeravgift pålydende kr 2500,- ikke er betalt, så må dette gjøres 
snarest til konto 4230.50.96061. 

 
NB! Frist for innsending av partitur, nummerrekkefølge, sceneoppsett og 
informasjon til programblad er 13. oktober. 
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Det sosiale etter konkurransen 
Også i år blir det høst-vorspiel med musikk-quiz. Oppstart kl 18:30. Det blir premie til 
det beste laget, og alle korps oppfordres til å stille med i alle fall ett lag bestående av 
5-6 personer. Måtte det beste laget vinne!  
 
Festmiddagen starter kl 20:30. Vi kommer tilbake til meny, men ber om at ev 
allergier hos deltakere meldes inn til oss pr e-post. Premieutdeling etter 
konkurransen er en del av festmiddagen.  
 
Etter festmiddag og premieutdeling spilles det opp til dans. I år som i fjor blir det blir 
BVK Hardcore Fucking Dancing Band som står for musikken. Musikk blir det kl 22:00 
– 02:00.  
 
Vi har skjenkebevilling og salg av øl, vin og rusbrus. Skjenkestopp kl 01:30. Også i år 
har vi betalingsterminal tilgjengelig. NB! Det er ikke lov å nyte medbrakt.  
 
 

Spørsmål? 
Hold dere oppdatert via vår hjemmeside www.heimdalmusikkorps.no. Finner dere 
ikke svar på deres spørsmål der, kan dere kontakte oss pr telefon (Marit Kotsbakk, 
91 73 51 77) eller e-post. Vi svarer så raskt som mulig. 
 
 
 

 
Med vennlig hilsen 

 
Høstspillkomiteen i Heimdal Musikkorps 
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