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Hej alla glada musikanter!

Nora/Bergslagens kammarmusikförening bjuder in dig –
mellan 12 och 25 år – 
till ett webbseminarium på zoom den 14 november 2020. 

Vi bjuder in till en förmiddag på Zoom!
På grund av rådande Corona läge blev vi tyvärr tvungna att skjuta på vår planerade kurs med orkes-
terspel/dirigering på Åkerby Herrgård 14-15/11. Nu bjuder vi in till en förmiddag på Zoom.
Detta webbseminarium är kostnadsfritt. Alla ungdomar mellan 12 och 25 år är välkomna att delta.

- Vi kommer att gå igenom lite dirigeringsgrunder som slagteknik 
   och hur man läser ett partitur med mera.  
- Vi kommer också att prata om skillnader och likheter 
   mellan att spela i orkester och att dirigera en orkester.

Ledare
Anders Hemström som är solotrumpetare i Svenska kammarorkestern i Örebro  
kommer att berätta om hur det är att vara solotrumpetare i en orkester.
Katarina Andreasson, förste konsertmästare i Svenska kammarorkestern,  
kommer att berätta om rollen som konsertmästare och dirigent.
Håkan Nyqvist är hornist och har turnerat över stora delar av världen i olika grupper,  
kommer att berätta om hur det är att jobba som frilansare.

Vi ser fram emot att möta er på Zoom den 14/11 klockan 10!

Start   Lördag 14/11 klockan 10.00-13.00
Avgift  Gratis!
Anmälan  >> via länk (docs. google form)

Ledare/kontakt Katarina Andreasson | katarina[at]norakammarmusikfestival.nu
  professor, dirigent och förste konsertmästare i Svenska kammarorkestern 
  Anders Hemström
  stämledare trumpet, trumpetsolist i Svenska kammarorkestern
  Håkan Nyqvist
  hornist, kompositör arrangör och ledare för jazzgruppen Horncraft
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https://www.norakammarmusikfestival.nu
https://www.facebook.com/norakammarmusikfestival
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRpR8R5fW9AWv57uG-_u7IZYgbB-4rRaVil0Wma_IzjM6q6g/viewform

