
ORKESTERSPELSKURS 
FÖR UNGDOMAR PÅ ÅKERBY HERRGÅRD UTANFÖR NORA 13-18/6 2016 
 
    

 

 

 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! 
- bada, spela minigolf och biljard, gå på mordvandring i Maria Langs 

fotspår, träffa nya och gamla vänner och ha en massa annat kul! 

     DÅ SKA DU ANMÄLA DIG TILL ORKESTERKURS PÅ ÅKERBY 13-18 juni! 

 
 
 

Vi upprepar succén från förra året, på Åkerby 
herrgård. Även i år sker kursen i samband med NORA 
KAMMARMUSIKFESTIVAL.  
Dirigent och konstnärlig ledare för festival och kurs är 
Katarina Andreasson, till vardags 1:e konsertmästare i 
Svenska Kammarorkestern, dirigent och professor vid 
Musikhögskolan i Örebro. 

Det kommer även att finnas stämrepetitörer på stråk, 
trä- och bleckblås. 

  

 

KURSINNEHÅLL 
Vi spelar orkestermusik i olika genrer och har även 
workshops med de professionella musiker som spelar 
på festivalkonserterna. Instruktörer kommer från 
bl.a. Svenska Kammarorkestern och Göteborgs 
Operans orkester. På Åkerby Herrgård får ni 
helpension och bor i tvåbäddsrum med egen dusch 
och toalett. Herrgården ligger vackert med utsikt 
över Fåsjön.  

Ni som deltar i orkersterkursen får gå kostnadsfritt 
på konserterna i Kammarmusikfestivalen. Det blir 
alltså dagar fyllda med musik, bad minigolf och inte 
minst med musikvänner! Vi avslutar kursen med en 
offentlig konsert, då era familjer är välkomna att 
lyssna på en fantastisk konsert!  

KURSAVGIFT 
2900 kr inkl. kurs, kost, logi, entrébiljetter och 
fritidsaktiviteter. 

FÖRKUNSKAPER 
Du ska ha en viss orkestervana. 

 
ANMÄLAN  
Senast 15 april, via webbformulär på 
www.orkester.nu  

Är du RUM-medlem? Sök bidrag för kursavgiften. 
Kontakta distriktskonsulenten för just ditt 
distrikt!   

 

Missa inte detta! 

VÄLKOMNA!	  	  

 


