
q    h   h  q    q     h    h    h    w       q      q   h   h     h      h  w  q q w w   h   w  x    x

ORKESTERKURS
PÅ ÅKERBY HERRGÅRD UTANFÖR NORA 17 – 23 JUNI 2022

Foton: Peo Quick

...med reservation för ändringar och tillägg!  
Se hemsidan för mer info om lärare och festivalkonserter. 

N/Bkmf 28/2, 15/2, 11/2, 7/2, 5/1 2022 (2917) ef

FÖRKUNSKAPER
Orkestervana och spelkondition 
OFFENTLIG KONSERT 
den 22 juni klockan 19.00 i Nora kyrka
INCHECKNING fredag 17 juni mellan klockan 15.30-16.30
DU BOR i flerbäddsrum på Åkerby herrgård 
KURSAVSLUT torsdagen den 23 juni klockan 11 
KURSAVGIFT 3 300 kronor. I avgiften ingår all undervisning, 
noter, helpension och gratis entré till alla konserter. 

Anmäl dig senast 15 maj 2022!
via webbformulär, Sveriges orkesterförbund
   >>  orkester.nu  
Efter sista anmälningsdag får du en länk till dropbox, 
där kommer du att hitta alla noter, välkomstbrev, schema 
och annan kursinfo.

Är du RUM-medlem? Sök bidrag för kursavgiften hos din     
     >>  RUM-avdelning rum.se/distrikt

Arrangör >>  Nora/Bergslagens kammarmusikförening  

VÄLKOMMEN TILL BERGSLAGEN
till Nora, till Åkerby herrgård och till kursen orkesterkurs för 
unga. Det blir dagar fyllda med musik och musikvänner. In-
checkning sker fredag eftermiddag den 17 juni och utcheck-
ning efter lunch torsdag 23 juni.

Orkesterkursen sker för tionde gången i samband med Nora 
kammarmusikfestival. Tillsammans spelar vi i stor orkester 
och har stämrepetitioner. Du behöver ha god ”spelkondis” 
och orkestervana. Kursen avslutas med en stor, gemensam 
och härlig offentlig festkonsert i Nora kyrka den 22 juni. 

Dirigent och konstnärlig ledare för festival och kurs är  
Katarina Andreasson, 1:a konsertmästare i Svenska kam-
marorkestern, dirigent och professor.

När du deltar i orkesterkurs för unga deltar du också i Kultu-
rens folkbildningsverksamhet.

Du får möta och/eller spela tillsammans med professionella 
musiker och med instrumentalpedagoger från kulturskolor i 
Örebro län:
Violin Katarina Andreasson, Silvia Östersjö Sharp  
Violin/viola Linn Elvkull Cello Åsa Lindström, 
Helena Nordqvist Kontrabas/cello Carl Künkel Bäckman   
Flöjt Jill Widén Klarinett Helena Friman, Olle Norberg 
Oboe Jenny Hülphers Fagott Marcus Carlsson 
Trumpet Anders Hemström Horn Göran Hülphers 
Trombone Jesper Knutsson Slagverk Per Claesson 
Ungdomsledare Andreas Holm, Mylla Björkenborn Petrén 

Är du mellan 12 och 20 år?  
Spelar du ett stråk-, blås- eller slagverksinstrument? 
Har du orkestervana och spelkondis?

Vill du...
- spela i orkester med kompisar och professionella musiker?
- lyssna på fantastiska konserter och spela på konsert?
- spela en massa, både klassiskt och andra stilar?
- prova att dirigera, improvisera?
- träffa musiker och gamla vänner, få nya vänner och ha en massa annat kul?

...då ska du anmäla dig till orkesterkurs för unga på Åkerby 17 – 23 juni 
senast 15 maj 2022.
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Vi ses!

för unga!

17 - 23 JUNI 2022

FÖRENING
MUSIK
KAMMAR
BERGSLAGENS
NORA

https://www.orkester.nu/orkesterkurs-for-ungdomar-2/
https://www.rum.se/distrikt/
https://www.rum.se/distrikt/
https://www.norakammarmusikfestival.nu/kurser-2022/
https://www.akerbyherrgard.se

