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Vegard Snøfugl 

86 poeng 

Triptych 

Solid start.  God puls etablert, og flott dynamisk utvikling i starten. Melodien beveger seg fint mellom 

de ulike instrumentgrupper, god presisjon. Karakteren og form på fremførelsen er meget god. Pulsen 

stiger dessverre litt i de vanskeligere passasjene, men alt i alt en solid start! 

Softly awakes my heart. 

En teknisk vanskelig start både samspill- og klangmessig. Dette løses meget bra, og er et fint underlag 

for solisten. Brandhaug viser en flott og varm tone, og fraserer nydelig. Noen intonasjonsproblemer i 

korpset underveis. 

Puttin' on The Ritz 

Leken og god start. Puls oppleves litt hurtig, eller kanskje bare litt vel fremoverlent. Presisjon og 

karakter etter dette er veldig bra. God balanse i korpset. Det svinger veldig bra utover låta, og det blir 

en feiende flott opplevelse. Gode solistprestasjoner! 

I know Thou art mine 

Nydelig start. Intonasjonen er stort sett på plass, men med enda mer fokus på intonasjon kunne 

klangen åpnet seg enda mer. Balansen er fin og korpset viser godt dynamisk spenn. Flott oppbygging 

av stykket, og flott musikalsk formet. 

The Red Shield 

Overbevisende karakter. Super ''trombone-del''! Godt samspill, presist og fint formet. 

Generelle kommentarer 

Klang: Flott klang i korpset/bandet. Litt intonasjonsproblemer noen ganger. 

Balanse: God balanse i korpset 

Artikulasjon/Rytmikk: Stort sett meget god artikulasjon og felles karakterforståelse. Kan vinne enda 

mer på presisjonen. 

Intonasjon: God, men merker at det svinger litt mye i kvalitet. 

Formidling/spilleglede: Flott konsertopplevelse. 

Samspill: Veldig mye bra, men kan vinne mye på å fokusere enda mer på presisjonen. 



Alt i alt: Meget god prestasjon. 

Tips: Jobb med felles pulsforståelse, og det gir ytterligere trygghet. Ha fokus på intonasjon og 

samspill. Mål: Enda bedre og fyldigere klang. Lykke til! 

Takk for flott konsert! 

 

Espen Andersen 

89 poeng 

Triptych 

Friskt og fint! Litt tydeligere (punkt.1/8del-1/16delsfigur). Mer tromboner i samspill med euph. 

Lettere åttendelskomp. Flott, men litt dominerende euph gjennomgående. Flott overskudd i bandet 

hele veien. Litt sterkt i ff.    Bravo sopran! 

Softly awakes... 

Komp-linjen henger ikke sammen. Alle må ha samme tempo på sekstendeler. Nydelig solo! 

Avslappet, godt overskudd og med super forståelse for stilen. Bravo! 

Puttin' on The Ritz 

Kornetter: Husk (plunger?) gjør noe med intonasjonen! Mer tromboner generelt. Bra overskudd  

generelt, men de repeterte delene blir en komp....       

Flott sopran igjen!                       

I know Thou art mine 

Enda varmere, avslappet klang her. Blir litt hardt, både i p og f. For tidlig cresc. før E. Blir for sterkt i E. 

Slagverk: Hold igjen litt lenger.  A2-cymbaler gir elgen utenfor huset tinnitus!   Blir aldri så vakkert 

som det kunne blitt. 

The Red Shield     

Flott stil! Men slagverk (skarptromme) spiller alt for sterkt i ff! Pass på! Skulle gjerne hørt mer av de 

lange akkordene, ikke bare kornetter, men også horn, baritone og trombone for balansens skyld. Til 

tider øredøvende sterkt i ff. Ta dynamikken ned også i svakere styrkegrader. Det høres ut som dere 

kjenner marsjen alt for godt, og spiller litt på autopilot. Se hva som egentlig står i notene. 

Generelle kommentarer: 

Klang: Ganske bra, men til tider litt anstrengt. 

Balanse: Hører litt lite av mellomstemmer. 

Artikulasjon/Rytmikk: Bra! 



Intonasjon:  Ok! 

Formidling/spilleglede: :-) 

Samspill: Bra! 

Tips:       Det trengs bedre balanse og bedre kontroll på dynamikk.                                                                                                                                                       


