ORKESTERKURS
PÅ ÅKERBY HERRGÅRD UTANFÖR NORA 15-21 JUNI 2018

Är du mellan 12 och 20 år?
Spelar du ett stråk-, blås- eller slagverksinstrument?
Vill du...
- spela i orkester med kompisar och professionella musiker?
- ha möjlighet att få lektioner på ditt instrument av professionella musiker?
- lyssna på fantastiska konserter och spela på konsert?
- spela en massa; både klassiskt och andra stilar?
- prova att improvisera och spela folkmusik?
- träffa nya och gamla vänner och ha en massa annat kul?
...då ska du anmäla dig till ORKESTERKURS på Åkerby 15-21 juni.

VÄLKOMMEN TILL BERGSLAGEN

och till Åkerby herrgård, 15-21 juni 2018. Det blir dagar
fyllda med musik och musikvänner. Kursen sker för sjätte
gången i samband med Nora kammarmusikfestival.
Dirigent och konstnärlig ledare för festival och kurs är
Katarina Andreasson, 1:a konsertmästare i Svenska
kammarorkestern, dirigent och professor.
Tillsammans spelar vi orkestermusik och har stämrepetitioner.

Du får möta och spela med alla professionella musiker/
instruktörer som medverkar under kursen:
Violin: Katarina Andreasson och Mark Lubotsky.
Oboe: Jenny Hülphers.
Klarinett: Kjell Nytting.
Horn: Göran Hülphers.
Trumpet: Anders Hemström.
Cello: Olga Dovbush Lubotsky.
Slagverk: Daniel Berg.
I år får du också träffa en livs levande tonsättare – Paula
af Malmborg Ward. Du får till och med prova på att komponera!
FÖRKUNSKAPER
Du ska ha en viss orkestervana.
OFFENTLIG KONSERT
den 20 juni klockan 19.00 i Nora kyrka.
DU BOR i dubbelrum på Åkerby herrgård med egen
dusch och toalett.
DU HAR gratis entré till festivalens alla konserter.
KURSAVGIFT
3 200 kronor. Inklusive all undervisning, helpension i dubbelrum, entrébiljetter och fritidsaktiviteter.
ANMÄLAN
Senast 22 maj 2018, via webbformulär >> orkester.nu
(Sveriges orkesterförbund).
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Är du RUM-medlem?
Sök bidrag för kursavgiften hos din >>RUM-avdelning
Mer info >> norakammarmusikfestival.nu
>> facebook
inte detta.
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