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RUM-avdelning rum.se/distrikt

FÖRENING
MUSIK
KAMMAR
BERGSLAGENS
NORA

norakammarmusikfestival.nu 
Vi finns på  Facebook/norakammarmusikfestival

Hej alla glada musikanter!

Nora/Bergslagens kammarmusikförening bjuder in dig till en
helgkurs på Åkerby för ungdomar 14-20 år, 14–15 november 2020. 

Hur är det att spela i orkester? Hur känns det att dirigera en orkester? 
Är det väldigt olika eller ungefär likadant?
Det ska vi utforska under en helgkurs på Åkerby herrgård 14-15 november 2020.

Det här är en kurs för dig som är nyfiken på hur det är att dirigera en orkester och 
har spelat en del i orkester. Du ska spela ett orkesterinstrument och ha en viss 
orkestervana. Du behöver inte ha dirigerat förut men är nyfiken på att prova.

Du kommer att sitta i orkestern och spela ditt instrument eller dirigera orkestern
som består av er själva. (Repertoaren är flexibel beroende på besättning).
Du kommer även att få lära dig hur ett notskrivningsprogram fungerar. 
Det är bra att kunna om du vill prova att komponera eller arrangera något stycke.

Start   incheckning lördag 14/11 klockan 10.00
Avslut   söndag eftermiddag 15/11 klockan 16.00
Maxantal  30 deltagare, ungdomar mellan 14 och 20 år
Boende  Vi bor i enkelrum på Åkerby herrgård. Helpension.
Avgift  1 340 kronor  
Anmälan  Sista anmälningsdag 15 oktober 2020 via webbformulär 
  Sveriges orkesterförbund >> www.orkester.nu

Ledare   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
  Ungdomsledare 

Helgkurs! 

& dirigering
orkesterspel 

14-15 november 2020

med reservation för ändringar!

I samverkan med
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Lördag 14/11 2020

10.00  Välkommen till Åkerby och kursen.
  Incheckning
10.30–11.00  Kaffe
11.00–12.30 Orkester med dirigering (Katarina och Anders)
12.30–13.30  Lunchbuffé 
13.30–15.00  Håkan Nyqvist 
  går igenom hur man använder 
  notskrivningsprogram (Sibelius/Finale)
15.00–15.30  Kaffe 
15.30–17.00  Gemensam aktivitet 
17.00– 18.00  Orkester med dirigering (Katarina och Anders)
18.00–19.00 Middagsbuffé 
19.00–21.00 Möjlighet till enskild lektion i dirigering  (Katarina)
  Möjlighet till gemensam aktivitet 
21.00  Kvällsmat

Söndag 15/11 2020

08.00–09.00  Frukost
09.00–10.30  Orkester med dirigering (Katarina och Anders)
10.30–11.00  Kaffe 
11.00–12.30  Film om dirigering och orkesterspel. 
  Anders berättar om hur det är 
  att vara orkestermusiker.
12.30–13.30  Lunchbuffé
13.30–15.00  Orkester med dirigering 
  (Katarina och Anders)
15.00–15.30  Kaffe 
15.30–16.00 Utvärdering. 
16.00  Avslut och avresa 
  Hejdå!

Hoppas vi ses igen på 
Orkesterkurs för unga 18-24 juni 2021.

Kursinnehåll
...med reservation för ändringar och tillägg!
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