KORiNT-Cup 2019
Kirkegata 16B, 7600 Levanger
E-post: hans.vist@korforbundet.no
Tlf: 952 20 880

KORiNT-Cup er en korkonkurranse for kor fra Nord i Trøndelag og arrangeres i
år i Lånkehallen i Stjørdal 2.november 2019.
Konkurransen er også åpen for andre kor om det totale antallet og tiden tillater det.
Medlemskor fra NK Nord i Trøndelag har fortrinnsrett.
Hvert kor deltar med 2 sanger fra to forskjellige sjangre. Koret har maksimalt 12
minutter til disposisjon. Minst en sang skal være à Capella
Korene kan velge blant disse tre sjangrene:
•
•
•

Kirkemusikk/klassisk,
Folketone/viser
Åpen klasse
Dette er en klasse som er åpen for alle kortyper og vokalgrupper. Denne
klassen er for kor som ønsker å presentere et program i sjangeren
underholdning, pop, musikal, rytmisk musikk og lignende. Koret står fritt til å
bruke akkompagnement, sceniske og koreografiske element. Korets
fremføringen må være akustisk.

Det skal kun benyttes originalnoter. 2 eksemplarer av hver valgt sang skal
sendes til Norges Korforbund Nord-Trøndelag senest 1.oktober 2018.
Korene synger sine sanger fortløpende som i en konsert. Konkurransen er åpen for
publikum.
BEDØMMING
To dommere foretar bedømmingen etter internasjonal standard for korbedømming.
Årets dommere er Bjørn Borge og Hazel Eilertsen. Poengsum og skriftlig faglig
kommentar gis til alle kor.
Korene blir vurdert etter:
•
•
•
•

Intonasjon
Klang
Interpretasjon (fortolkning)
Formidling

PREMIERING
Det deles ut bronse, sølv og gull-diplom. Gullvinner innen hver sjanger får i tillegg en
pengepremie. Høyeste samlet poengsum for de to valgte sjangre er «Cupvinner» og
får pengepremiepremie samt vandrepokalen.
Vi mener at dette er en ypperlig anledning til å treffe korvenner, høre mye vakker og
god korsang, synge selv og få en faglig vurdering. Det hele avsluttes med festmiddag
med god mat og med muligheter til å møte nye og gamle korvenner i dansen og
praten….. og rett, og slett ha det artig!
PREMIER
Vinner i hver sjanger gis i pengepremie på kr.1 500,Vinner av KORiNT-Cup 2019 får en pengepremie på kr. 2 000,- og vandrepokalen.
DELTAGERAVGIFT
•
•

Kr. 1 200,- pr kor + kr. 75,- pr sanger.
Ikke medlem i Norges Korforbund kr. 1 300,- pr kor + kr. 90,- pr sanger.

Deltakeravgiften betales inn ved påmelding til Norges Korforbund Nord-Trøndelag
kto: 4448.10.04486.
Kuvertpris for festmiddagen kommer i tillegg. Egen invitasjon og påmelding til festmiddagen kommer
senere.

Påmeldingsfrist: 15.september på E-post til: hans.vist@korforbundet.no

Arrangør: Norges Korforbund Nord-Trøndelag.
Lokale tekniske arrangører: Dameavdelingen og Stjørdal Mannskor

