
KURS i KAMMARMUSIK

FÖRKUNSKAPER
Ni söker kursen med en färdig ensemble. Ni behöver 
inte har spelat ihop länge, men ni ska ha en idé om den 
repertoar ni vill spela. Om du inte har en ensemble men 
gärna vill hitta några att spela med, skriv ett inlägg på 
vår facebooksida.

INSTRUKTÖRER PÅ KURSEN
Katarina Andreasson - 1:e ko nsertmästare, Svenska kam-
marorkestern
Anders Hemström - 1:e trumpetare, Svenska kammar-
orkestern
Mark Lubotsky - soloviolinist och kammarmusiker med 
lång internationell karriär, Tyskland
Olga Dowbusch-Lubotsky - solocellist och kammarmusi-
ker, Tyskland. Förestår celloklassen vid the International 
Alfred Schnittke Music Academy i Hamburg
Mats Jansson - undervisar i piano, kammarmusik och 
instudering, pianist och ackompanjatör vid Musikhög-
skolan i Örebro. 
Från Svenska kammarorkestern kommer också:
Jenny Hülphers - oboe. Göran Hülphers - horn.
Kjell Nytting - klarinett. Jill Widén - flöjt.
Mikael Lindström - fagott.

KONSTNÄRLIG LEDARE
Katarina Andreasson, 1:e konsertmästare, Svenska kam-
marorkestern och professor vid Musikhögskolan i Örebro. 
Tel. 070-190 57 27.

KONTAKTPERSON Kenneth Arnelöf, medlem i Mazerska 
Kvartettsällskapet, ledamot i Nora/Bergslagens kammar-
musikförening. Tel. 073-042 40 16.

PLATS Åkerby Herrgård utanför Nora.

KURSAVGIFT 4 500 kronor, inkl. undervisning, helpen-
sion i dubbelrum, entrébiljetter till festivalkonserter 
och fritidsaktiviteter. Enkelrumstillägg 500 kronor.

VÄLKOMMEN 
Kursen hålls i samband med Nora kammarmusikfestival, 
som omfattar ett antal konserter i och i närheten av 
Nora. Kursdeltagare går in gratis till alla konserter.  
Samtidigt hålls en kurs i orkesterspel för ungdomar.  
Vi ser gärna att alla musicerar tillsammans i orkestern 
vid den avslutande festkonserten i Nora kyrka. 
 
Varje ensemble får minst en lektion varje dag under 
ledning av professionella musiker/instruktörer.  
Ensemblerna har en egen lokal för övning och lektioner. 
Det finns möjlighet att hålla en informell konsert och 
framföra delar av det verk ni arbetat med. 

PÅ ÅKERBY HERRGÅRD, UTANFÖR NORA 16-22 JUNI 2017

I samverkan med Med stöd av

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

MER INFO www.norakammarmusikfestival.nu

Är ni en kammarmusikensemble som består av stråk- och/eller blåsinstrument?
Vill ni få möjlighet att utvecklas tillsammans  
under ledning av framstående och högt uppskattade kammarmusiker?
Vill ni lyssna på fantastiska kammarmusikkonserter?

DÅ SKA NI GÅ EN KAMMARMUSIKKURS FÖR VUXNA FRITIDSMUSIKER 16-22 JUNI
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SVERIGES 
ORKESTERFÖRBUND

Kulturskolor i Örebro län

https://www.facebook.com/norakammarmusikfestival/
http://www.akerbyherrgard.se/
http://www.orkester.nu/kammarmusikkurs-vuxna-fritidsmusiker/
http://www.norakammarmusikfestival.nu
http://www.norakammarmusikfestival.nu

