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NM-info september 2019 

 

 

 

NM for kor 2019! 
 

Om snart 3 uker er vi godt i gang med NM for kor 2019!  
58 kor deltar fordelt på 17 klasser, og ca. 250 sanger skal fremføres i løpet av 2 dager!  
 

 

Plan for NM for kor 2019 

Torsdag 

17.00  Sekretariatet åpner (Olavshallen) 

21.00  Mottagelse (Comfort Hotell, Krambugata 3) 

 

Fredag 

12.45 – 19.30  Korkonkurranser, Lille sal Olavshallen 

16.30 – 22.00  Korkonkurranser, Vår Frue kirke 

 

15.00 – 18.00  Åpen Scene, Foajescenen Olavshallen 

 

Lørdag 

09.00 – 17.00  Korkonkurranser, Store sal Olavshallen 

09.00 – 16.30  Korkonkurranser, Lille sal Olavshallen 

 

12.00 – 15.00  Åpen Scene, Foajescenen Olavshallen 
 

Store sal, Olavshallen 

18.30   NM-finale 

19.30  Minikonsert med Vokalgruppen PITSJ 

20.00  Premieutdeling  

21.00   NM-nachspiel, Clarion Hotel & Conference 

 

Vi har tidligere sendt ut 

• Tidsplan for gjennomføring av konkurranser til alle kor 

• Tilbud om å synge på Foajescenen (frist for tilbakemelding er 20.09.19) 

• Tilbud om øving for kor som bor på Clarion hotell (frist for tilbakemelding er 20.09.19) 
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Lydopptak fra konkurransen 

Det er noen av dere som ikke har bestilt lydopptak fra konkurransen dere skal delta på. Hvis noen 

angrer på at de ikke har bestilt kan vi få med bestillingen om dere sender en epost innen 20.10. til 

roar@korforbundet.no. Opptaket koster kr 900,-. 

 

Ståprøve/ lydsjekk 

Alle kor (bortsett for vokalgrupper som synger med mikrofoner) får 5 minutter ståprøve i 

konkurranselokalet. Koret finner selv frem til sitt konkurranselokale for ståprøve/ lydsjekk. Er du i tvil 

om hvor lokalet er, ta kontakt med sekretariatet i Olavshallen. 

 

Korvert 

Alle kor får en korvert som følger koret til øvingsrom, garderobe og deretter til konkurranselokalet.  

Koret møter korverten på anvist sted 15 min. før tildelt tid for oppvarming. Etter opptreden følger 

verten koret til fotografering.  

 

Korverter er sangere fra koret Rolling Tones og Songlaget Våren. De har grønne t-skjorter merket 

Korvert.  Vakter og andre hjelpere, sangere fra Songlaget Våren, Heimklang og Heimdal Mannskor, har 

svarte t-skjorter. 

 

Fotografering foregår i Olavshallen fredag og lørdag. Kor som ikke konkurrer i Olavshallen må selv ta 

ansvar for å bli fotografert innen kl. 18.00 fredag eller i løpet av lørdag.  

 

Øvingsrom 

Vi tilbyr rom til oppvarming i 45. minutter en time før konkurranse. Alle øvingsrom har instrument 

tilgjengelig.  

 

 

Inn- og utmarsj av konkurranselokale 

Vår Frue kirke: Koret går opp langs veggen på høyre side og frem til tribunene. Etter endt opptreden 

går koret ned på motsatt side og ut 1. dør til høyre. Vakter viser vei.  

 

Lille Sal: Koret går ned trappen på høyre side for publikum og ned på scenen. Koret går av scenen og 

opp trappen på venstre side. Det er heis tilgjengelig ved behov. 

 

Store sal: Koret stiller opp i rommet bak scenen (backstage). Koret går inn på scenen fra høyre side 

for publikum og ut på motsatt side.  

 

 

Spesialpris fra Norsk Komponistforening 

I forbindelse med premieutdelingen deler Norsk Komponistforening ut en spesialpris for beste tolking 

av et norsk verk. Som en del av retningslinjene for NM for kor er alle kor bedt om å synge en sang med 

norsk opphav. To medlemmer av Norsk Komponistforening vil være aktive lyttere under NM, og 

deretter komme frem til hvem som får den ærefulle prisen. 

 

 

 

 

 

mailto:roar@korforbundet.no
mailto:roar@korforbundet.no
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Norgesmester-finale 

Vi viser til retningslinjene, der det står at juryen etter gjennomførte klasser vil velge ut 6-7 kor til denne 

konkurransen. Dette blir da de 6-7 korene med høyest poengsum fra tidligere. Det skal synges to 

sanger, og maksimal tidsbruk er 8 minutter. 

 

De kor som skal synge i NM-finalen blir oppringt mellom kl. 17.30 og 17.45. Deretter møter korets 

dirigent i sekretariatet med noter, og får tildelt øvingsrom, tid for konkurranse og korvert.  

 

Kor som går videre til NM-finale må ha 9 originale noter tilgjengelig av det repertoaret de ønsker å 

fremføre i finalen. Det er mulig å bruke repertoar som allerede er fremført i en annen klasse.  

 

Sekretariat 

Sekretariatet er lokalisert i Olavshallen, og vil være åpent torsdag, fredag og lørdag.  

 

Registering av koret  

Representant fra koret må registrere koret, og hente informasjon i Sekretariatet før dere skal synge. 

Her vil dere få en del informasjon og deltakerbånd som blant annet gir fri adgang til alle konkurransene.  

 

Korets noter samles sammen etter hver klasse og legges i sekretariatet. Notene hentes i sekretariatet 

etter konkurransen.    

 

 

Nyttig informasjon  

• Retningslinjer for NM for kor 

• Informasjon og oversiktskart over konkurranselokalene, se nettsider  

• Om dommere 

• Hele konkurranseprogrammet 

 

 

Hjemmeside og facebook 

• www.nmforkor.no  

• Facebook-side 

 

 

Billettsalg 

Billettsalget i Olavshallen starter 16. 09.19. 

 

Fredag 11.10.19 

Olavshallen Lille Sal 

Billettpris 150 kr. Billettsalg via Olavshallens billettluke 

 

Vår Frue kirke 

Billettpris 150 kr. Billettsalg kun ved døra 

 

Lørdag 12.10. 19 

Olavshallen (lille sal + store sal) 

Billettpris 300 kr. (hele dagen inkl. NM-finale). Forhåndssalg via Olavhallen 

 

https://nmforkor.no/retningslinjer/
https://nmforkor.no/retningslinjer/
https://nmforkor.no/praktisk-informasjon/
https://nmforkor.no/praktisk-informasjon/
https://nmforkor.no/dommere/
https://nmforkor.no/dommere/
https://nmforkor.no/konkurransene/
https://nmforkor.no/konkurransene/
http://www.nmforkor.no/
http://www.nmforkor.no/
file:///C:/Users/sekre/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZDIY2IIC/•%09https:/www.facebook.com/NM-for-kor-638415039663287
file:///C:/Users/sekre/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZDIY2IIC/•%09https:/www.facebook.com/NM-for-kor-638415039663287
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Kontaktinfo: 

• Tove Ramlo-Ystad  Musikkfaglige spørsmål:      

    tove.ramlo-ystad@korforbundet.no  

• Roar Barros-Ødegård  Påmelding, NM-nachspiel, program.no-app etc.:            

    mailto:roar@korforbundet.no 

• Trine Lyng Andersen Praktisk gjennomføring/sekretariat     

    trine.lyng.andersen@korforbundet.no   

 

  

 

 

 

Våre samarbeidspartnere 
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