
Är du mellan 12 och 20 år och spelar ett orkesterinstrument?
Vill du...

- spela orkester med kompisar och flera olika professionella ensembler?
- lyssna på fantastiska konserter och spela på grymma konserter?
- spela en massa; både klassiskt och andra stilar?
- prova att improvisera och spela folkmusik?
- ha möjlighet att få lektioner på ditt instrument av professionella lärare?
- träffa nya och gamla vänner och ha en massa annat kul?

DÅ SKA DU ANMÄLA DIG TILL ORKESTERKURS PÅ ÅKERBY 16-22 juni 2017!

ORKESTERSPELKURS

FÖRKUNSKAPER
Du ska ha en viss orkestervana. 

KURSAVGIFT
2 900 kronor. Inklusive kurs, helpension,
entrébiljetter och fritidsaktiviteter.

Tillsammans spelar vi orkestermusik, har workshops med 
de professionella musiker som medverkar på festival-
konserterna.

I år spelar vi bland annat:  
- sista satsen ur Dvoraks symfoni nr 9 ”Nya Världen” 
- Brahms Ungersk dans nr 5  
- Finalen ur Stravinskys ”Eldfågeln”  
- Stora porten i Kiev ur ”Tavlor på en utställning”  
  av Mussorgsky  
- James Bond-tema och ett  
- uruppförande av Björn J:son Lindhs gitarrkonsert.

Du bor i tvåbäddsrum på Åkerby herrgård med egen 
dusch och toalett. 

Du har gratis entré till festivalens konserter. 

Offentlig konsert  
den 21 juni klockan 19.00 i Nora kyrka.

till orkesterspelkurs för ungdomar på Åkerby herrgård,  
16-22 juni. Det blir dagar fyllda med musik och musik-
vänner. Kursen sker i samband med Nora kammarmusik-
festival.

Dirigent och konstnärlig ledare för festival och kurs är 
Katarina Andreasson, 1:e konsertmästare i Svenska  
Kammarorkestern, dirigent och professor vid Musikhög-
skolan i Örebro.

Förutom orskesterspel kommer vi att ha stämrepetitio-
ner. Du får möta lärare från kulturskolorna i Örebro län 
och musiker ur Svenska Kammarorkestern.

FÖR UNGDOMAR PÅ ÅKERBY HERRGÅRD, UTANFÖR NORA 16-22 JUNI 2017
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I samverkan med Med stöd av

Är du RUM-medlem?  
Sök bidrag för kursavgiften hos din distriktskonsulent 
Mer info:  www.norakammarmusikfestival.nu
     facebook

ANMÄLAN 
Senast 15 maj 2017, via webbformulär på  
www.orkester.nu 

VÄLKOMMEN

Missa inte detta
Välkommen

SVERIGES 
ORKESTERFÖRBUND

Kulturskolor i Örebro län

http://www.akerbyherrgard.se
http://www.rum.se/
http://www.norakammarmusikfestival.nu
https://www.facebook.com/norakammarmusikfestival/
http://www.orkester.nu/orkesterspelkurs-for-unga/
http://www.norakammarmusikfestival.nu

