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KORPSKONKURRANSE 
 
Vi ønsker dere nok en gang velkommen til Ravnanger 
Musikkfestival (tidligere Vårspretten), som er en 
underholdningskonkurranse for skolekorps med Ravnanger 
Brass som arrangør. 
 
Sted: Ravnanger Grendahus – Konsertsal med full scene 
og amfi. 
Tid: lørdag 14. mars 2020 
 
Det konkurreres i følgende klasser: 
• Aspirantkorps 
• Juniorkorps 
• Generasjonskorps 
• 3. divisjon brass og janitsjar 
• 2. divisjon brass og janitsjar 
• divisjon brass og janitsjar 

 
Ved få påmeldte korps forbeholder vi oss retten til å slå 
sammen janitsjar og brass til en klasse. 

ASPIRANTSEMINAR 
 
I Askøy Forum, som ligger like ved Ravnanger 
Ungdomsskole, arrangerer vi aspirantseminar, for dem 
som begynte å spille høsten 2019. 
 
Ravnanger Brass er teknisk arrangør, mens Askøy Brass 
Band har det musikalske ansvaret og er instruktører. 
 
Aspirantseminaret støttes av Askøy Sang- og 
Musikksamskipnad (ASM). 
 
I 2019 hadde vi over 100 deltakere på seminaret. 
Høydepunktet på aspirantseminaret er når aspirantene 
spiller sammen med Askøy Brass Band på festkonserten.  



FESTKONSERT 
Festkonserten og premieutdeling vil bli avholdt i Askøy 
Forum klokken 19:00. I år som tidligere, er det Askøy 
Brass Band som underholder og tradisjonelt vet vi at da 
blir det stor stemning. 

KONKURRANSEREGLER/BEDØMMING 
Åpen bedømming etter Norges Musikkorps Forbunds 
regler. Hvert korps har maksimum 15 minutters effektiv 
spilletid (fra første til siste tone). Det kan oppnås inntil 
100 poeng for musikalsk utførelse. 

PREMIERING 
Pokal til de tre beste korpsene i hver gruppe. 
Pokal til beste solist i hver gruppe (solist må være 
oppmeldt på forhånd). 
Vandrepokal til beste poengsum uansett divisjon. Nytt av 
året blir en pokal til beste underholdningsinnslag, også 
den uansett divisjon. 
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PÅMELDING KORPS   
Påmelding til underholdningskonkurransen skje via vår 
nettside på:  
ravnangerbrass.no/pamelding-underh.-konkurransen/ 
 
PÅMELDING ASPIRANTSEMINAR   
Påmelding til aspirantseminaret skjer via vår nettside på: 
ravnangerbrass.no/pamelding-aspirantseminar/ 
 
TIDSFRISER  
Påmelding av korps 14. februar 2020 
Påmelding aspirantseminar 14. februar 2020 
Innsending av partiturer, 
program og korpsomtale 01. mars 2020 

Sceneoppsett 01. mars 2020 
 
Priser  

Underholdningskonkurranse Kr 150,- pr. korpsmedlem/ 
opptreden  

Aspirantseminar Kr 150,- pr. aspirant 

Leder 
underholdningskonkurranse 

Dirigent + 1 leder gratis. 
Øvrige ledere må løse 
billett. Lederbilletter kan 
bestilles ved påmelding og 
faktureres sammen med 
deltakerkostnad 

Ledere aspirantseminar 2 gratis pr. korps 
 



 

 

Vi takker våre støttespillere 
 

Hovedsponsor 

 


