
INSTRUKTÖRER Ni får möta professionella musiker/
instruktörer: Olga Dovbush cellist samt musiker från 
Svenska kammarorkestern. Aktuell info på hemsidan.

KONSTNÄRLIG LEDARE Katarina Andreasson, 1:a kon-
sertmästare Svenska kammarorkestern, dirigent och 
professor.

KONTAKTPERSON Kenneth Arnelöf, 073-042 40 16, med-
lem i Mazerska kvartettsällskapet, ledamot i styrelsen för 
Nora/Bergslagens kammarmusikförening.

GEMENSAM KONSERT 21 juni klockan 19, Nora kyrka.

KURSPLATS Åkerby herrgård utanför Nora.
Incheckning lördag 17 juni mellan klockan 9-10. Möjlig-
het finns att anlända under fredagen till en extra kost-
nad. Kursen avslutas torsdagen den 22 juni klockan 11.

KURSAVGIFT
4 750 kronor per vuxen i dubbelrum
4 295 kronor för studerande på musik-/folkhögskola.  
Enkelrum: 5 545 kronor per person

I kursavgiften ingår:
• Helpension i dubbelrum/enkelrum.  
• All ensembleundervisning, orkesterspel. 
• Fritt inträde till alla konserter under festivalen. 
• T-shirt

Som deltagare kommer du att få tillgång till Dropbox. 
Där kommer du att hitta schema, program och övrig 
kursinfo.

och till kammarmusikkursen på Åkerby herrgård. 
Kursen ingår i 10-årsjubilerande Nora kammarmusik-

festival, arrangör är Nora/Bergslagens kammarmusik-
förening. Årets festivaltema är Nordiskt ljus och omfattar 
flera konserter i eller i närheten av Nora. 

Ni söker kammarmusikkursen som en färdig ensem-
ble. Ni behöver inte ha spelat ihop länge, men ni ska ha 
en idé om den repertoar ni vill spela. 

Er ensemble får minst en lektion per dag under led-
ning av professionell musiker/instruktör. Ni får tillgång 
till en egen replokal. Ni har också möjlighet att fram-
träda med delar ur det verk ni arbetar med under infor-
mella lunchkonserter på Åkerby.

En orkesterkurs för unga pågår parallellt med er kurs. 
Tillsammans med dem och professionella musiker spelar 
ni i festivalorkestern vid den avslutande offentliga fest-
konserten i Nora kyrka den 21 juni klockan 19.

Varmt välkomna!

VÄLKOMNA TILL NORA OCH BERGSLAGEN

ANMÄLAN SENAST 15 MAJ
via webbformulär Sveriges orkesterförbund 

>>  www.orkester.nu
Arrangör Nora/Bergslagens kammarmusikförening 

>>  www.norakammarmusikfestival.nu
 

När du deltar i Kammarmusikkursen 
deltar du också i Kulturens folkbildningsverksamhet. 
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Åkerby herrgård utanför Nora den 17–22 juni 2023
KAMMARMUSIKKURS

Är ni en kammarmusikensemble som består av
stråk-, blås- och/eller slagverksinstrument?
Vill ni...
• få möjlighet att utvecklas tillsammans under-
ledning av professionella musiker?

• lyssna på fantastiska kammarmusikkonserter?
• delta i workshops och musikermöten?
• träffa och nätverka med andra ensembler?
• bo i vacker, naturnära miljö?
Anmäl er senast den 15 maj 2023! 
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för vuxna & studenter!

https://www.akerbyherrgard.se/
https://visitnora.se
https://www.akerbyherrgard.se/
https://www.visitnora.se/
https://www.orkester.nu/kammarmusikkurs/
https://www.norakammarmusikfestival.nu/kurser-2023/

