
KAMMARMUSIKKURS

INSTRUKTÖRER
Ni får möta instruktörer från  
Svenska kammarorkestern, Örebro: 
Katarina Andreasson - 1:a ko nsertmästare,  
Anders Hemström - 1:a trumpetare, Jill Widén - flöjt, 
Jenny Hülphers - oboe, Kjell Nytting - klarinett, Göran 
Hülphers - horn, Mikael Lindström - fagott och Göran 
Fröst - viola. Dessutom Jacob Kellermann - gitarr.
Konstnärlig ledare och dirigent
Katarina Andreasson, 1:a konsertmästare Svenska kam-
marorkestern, dirigent och professor. 070-190 57 27.

Kontaktperson 
Kenneth Arnelöf, medlem i Mazerska kvartettsällskapet, 
ledamot i Nora/Bergslagens kammarmusikförening.  
073-042 40 16.
Föredrag Pianisten Hans Pålsson berättar och låter oss 
blicka in i ett långt musikerliv, söndag 16 juni klockan 14.
Composer in Residence 2019 års ”huskompositör” är 
Rolf Martinsson.

PLATS
Åkerby herrgård utanför Nora. Incheckning fredag 14 juni 
mellan klockan 15.30-16.30. Kursen avslutas med lunch 
torsdagen den 20 juni.

KURSAVGIFT
4 500 kronor för vuxna. 3 500 kronor för studenter vid 
musik- eller folkhögskola. 
I kursavgiften ingår: 
Helpension i dubbelrum (enkelrumstillägg tillkommer). 
Undervisning, fritt inträde till föredraget och alla konserter 
under Nora kammarmusikfestival samt övriga aktiviteter. 

VÄLKOMNA TILL NORA OCH BERGSLAGEN 
och till kursen i kammarmusik på Åkerby herrgård. Kur-
sen hålls i samband med Nora kammarmusikfestival och  
arrangeras av Nora/Bergslagens kammarmusikförening.
Festivalen omfattar flera konserter i eller i närheten av 
Nora. Alla kursdeltagare har fritt inträde till alla konserter.
Er ensemble får minst en lektion per dag under ledning 
av professionella musiker/instruktörer. Ni har tillgång till en 
egen lokal för övning och lektion. Ni får också möjlighet att 
framträda, med delar ur det verk ni arbetar med, under en 
informell konsert.
En orkesterkurs för unga pågår parallellt med er kurs.  
Vi ser gärna att alla musicerar tillsammans i festivalorkes-
tern vid festkonserten i Nora kyrka den19 juni klockan19.

FÖRKUNSKAPER
Ni söker kursen som en färdig ensemble. Ni behöver inte 
ha spelat ihop länge, men ni ska ha en idé om den reper-
toar ni vill spela. 

Åkerby herrgård utanför Nora den 14-20 juni 2019

ANMÄLAN 
Senast 15 maj 2019  
via webbformulär på >> orkester.nu 
(Sveriges orkesterförbund)
Arrangör Nora/Bergslagens kammarmusikförening 
Mer info >>  norakammarmusikfestival.nu 
   >>  Facebook

Är ni en kammarmusikensemble 
som består av stråk-, blås- eller slagverksinstrument?

Vill ni få möjlighet att utvecklas tillsammans 
under ledning av framstående och högt uppskattade kammarmusiker?

Vill ni lyssna på fantastiska kammarmusikkonserter?

Foto: Peo Quick, 2016 

Med reservation för ändringar och tillägg

Varmt välkomna!

NBkmf 25/11, 27/2, 10/4, 16/4 2019 ef
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Med stöd av

http://www.hanspalsson.se/Palsson_swe/Valkommen.html
https://www.rolfmartinsson.com/
http://www.akerbyherrgard.se/
http://www.akerbyherrgard.se/
http://www.visitnora.se/
https://www.orkester.nu/kammarmusikkurs-nora-2019/
http://www.norakammarmusikfestival.nu
https://www.facebook.com/norakammarmusikfestival/

