Til deltagere i nasjonalt mesterskap.
Oslo, 12.02.2021
Dette må du gjøre i påmeldingsportalen program.no
Endelig frist for levering av lenke til videoopptak er 1. mars 2021 kl. 23.59. Påmeldingslenken er åpen
for redigering fram til og med 1. mars. Det er viktig at dere sjekker at all informasjon er riktig og at
det ikke er skrivefeil (for eksempel deltagernavn, repertoar, komponist, ev. arrangør og ev.
akkompagnatør). Det er infoen dere selv har lagt inn som ligger til grunn for program som vises på
www.umm.no, UMM som arrangører kan ikke stå ansvarlig for eventuelle skrivefeil av navn og
repertoar. Det anbefales at alt legges inn og følges opp i god tid før 1. mars.
Visning av program og deltagervideoer på www.umm.no
Alle deltagere og reptertoar som spilles inn blir presentert på www.umm.no i en artikkel som
publisereres 12. mars kl. 16.00.
119 av 123 solister og 19 av 20 kammermusikkgrupper har godkjent kriterier for visning på nett.
Visning av deltagervideoer vil skje i tidsrommet 12. mars klokken 16.00 til 14. mars klokken 20.00 via
www.umm.no.
Etter dette fjernes visningen av videoer fra videoer fra www.umm.no, men vi minner om a det det er
den enkeltes ansvar å eventuelt stenge lenke/lenker til opptak etter dette.
Kvalitetskriterier videoopptak.
Opptaket leveres ved at lenke til videoopptak legges inn i program.no senest innen 1. mars kl. 23.59,
men gjerne før.
I forbindelse med videoopptak, minner vi om følgende:
•
•

•

•
•

Det er ikke nødvendig å spille inn hele repertoaret i ett strekk, men hver sats/stykke må være
tatt opp i én tagning, uredigert og uten klipping.
Vi oppfordrer alle til å redigere inn «tekstplakat» i videoen/videoene med:
➢ navn på utøver/utøvere
➢ navn på eventuell akkompagnatør
➢ tittel, komponist og eventuell arrangør på det som spilles
Opptak brukt i regionalt mesterskap spilt inn senere enn 1. oktober kan brukes videre i
nasjonalt mesterskap. Merk at tidslengde er lenger i nasjonalt mesterskap enn regionalt,
sjekk nærmere i reglementet til UMM.
Opptaket bør være gjort i et egnet lokale og gjerne presentert som en konsert.
Opptaket kan gjøres med mobil eller nettbrett, men sjekk først og fremst at lydkvaliteten
ivaretar balanse når det er flere enn en som spiller.
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•
•

•

Opptaksutstyr skal ikke være håndholdt men plassert på et stativ eller lignende. Husk at
mobil eller nettbrett må være plassert horisontalt. Det er i orden å bruke ekstern mikrofon.
For solistdeltagelse er det viktigst at solisten er i bildefokus, men ikke bruk zoom funksjon.
Plasser opptaksutstyret (kamera) med kort distanse til solisten/kammermusikkgruppen. Pass
på at det ikke er noen lyskilde eller vindu bak utøverene da dette kan ødelegge
bildekvaliteten.
Solister som spiller verk med akkompagnement må gjøre opptak sammen med
akkompagnatør.

Slik leverer du opptak.
Vi vil helst at du bruker youtube, men hvis ikke dette er mulig bruker dere en annen løsning
(googledrive e.l.)
•
•
•
•

Last opp videoen i din youtube-kanal. Gjør gjerne videoen «ikke oppført» (unlisted). Da er
det kun de som har lenken som kan se videoen.
Åpne lenke til din UMM påmelding (nederst i denne eposten)
Kopier lenken til videoen og lim den inn i feltet «Lenke til videoopptak».
OBS: Husk å lagre skjema (nederst på siden).

Juryering.
Alle juryer lytter til opptakene og gjør en felles vurdering før resultater publiseres 19. mars. Alle
jurymedlemmer legger inn jurytilbakemeldinger som sendes den enkelte deltager via program.no
Prisseremoni.
Fredag 19. mars kl. 1600 presenteres resultater av digitale semifinaler gjennom en visning på nettet
gjennom Norges musikkorpsforbund TV kanal. Umiddelbart etter sendingen, ca. kl. 1630 publiseres
priser og hvem som har gått videre til Finalekonsert som er planlagt til 4. – 5. september på Norges
musikkhøgskole.
Lykke til med forberedelsene til semifinalene i det digitale nasjonale mesterskapet!
Vennlig hilsen
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