Hei alle sammen!
Her kommer litt informasjon om årets sommerkurs i Ørsta 

Stab:
John Philip Hannevik har hovedfag i musikkvitenskap (MA) fra Universitetet i Oslo, og han arbeider
på heltid som dirigent, arrangør og utøver. Han har ledet brassband, janitsjarkorps, kor og
symfoniorkestre på toppnivå i Norge, og han har arrangert og dirigert på CD-innspillinger og
konserter for noen av Norges fremste artister, slik som Sissel Kyrkjebø, Rein Alexander, Halvdan
Sivertsen, Lars Martin Myhre, DDE og Bjørn Eidsvåg.
Philip var finalist ved EBBAs internasjonale dirigentkonkurranse i 2003, og han har reist som musiker
i en rekke land i Europa, Afrika, Nord- og Sør-Amerika. Philip har tidligere vært musikalsk leder for
Oslofjord Brass (som han var med og startet), Sandefjord Brass Symposium, Nittedal Hakadal
Janitsjar, Molde Brass Band, Drammen Konsertorkester, Templet Hornorkester og Frelsesarmeens
Territoriale Hornorkester.
Fra 2015 er han musikalsk leder for Vestre Aker Musikkorps.
Årets leirsjef er slagverkeren og trønderen, Bjørn Frode Hansen. Bjørn Frode vil ta hånd om alt det
praktiske rundt kurset og vil også holde kontakten med oss på kontoret i løpet av kurset om det
skulle være behov for det.

Besetning
Det er i skrivende stund 72 deltakere fordelt på 53 til janitsjarkurset og 26 stk til brassbandkurset.
Av disse er det hele syv stykk som skal være med på begge kursene, så det blir nok en veldig
hyggelig «hviledag» i mellom kursene også 
Se vedlagt navneliste med instrumentoversikt og bosted, hvis dere ønsker å planlegge ensembler
eller finne noen å reise sammen med 
Flere av dere spiller flere instrumenter og det er videreformidlet til John Philip så han vet hvilket
instrumentgalleri han kan spille på.

Praktisk informasjon
Vi bor, spiser og spiller på Møre Folkehøyskule i Ørsta. Innkvartering er i enkelt eller dobbeltrom, og
vi prøver så langt det er mulig å imøtekomme de ønskene dere har satt opp ved påmelding. Slik
besetningslistene er i dag, skal det i utgangspunktet ikke være noe problem. Vi har enda ikke sett
på romfordelingen spesifikt, men dette har Bjørn Frode gjort mange ganger før, og gjør med kyndig
hånd slik at dere får noe som passer. Informasjon om hvor dere bor får dere ved ankomst.
Det blir tre måltider om dagen – disse kan bli justert noe etter aktiviteter / konserter. Om noen av
dere har matallergier så må dere gi oss beskjed om det i god tid før kursstart om dere ikke allerede
har gjort det. For dere som ikke bor på Folkehøgskolen, er alle måltida inkludert i prisen.

En tentativ timeplan er vedlagt. Timeplanen kan anses som tidsrammene for kurset. En detaljert
timeplan får dere ved kursstart.
Møre Folkehøyskole har skjenkeløyve slik at det blir mulig å kjøpe øl og vin i deres lokaler. Det
betyr også at det ikke er lov å nyte medbrakt drikke i felleslokalene til folkehøgskolen.
Oppmøtetidspunkt og nøkkelutlevering:
lørdag 23. juli kl 16.00, med påfølgende møte om kurset og oppstart: kl 17.00.

Ekstra overnattingsdøgn
Om noen av dere ønsker å komme dagen før, eller bli igjen til dagen etter er det rom for det. Dere
betaler da for ekstra døgn selv ved innsjekk.
Overnatting inkl. frokost koster:



Enkeltrom kr 400 pr person pr natt
Dobbeltrom kr 350 pr person pr natt

Dere bestiller ekstra overnattingsdøgn på mail til: beate.flo@more.fhs.no.
Husk å oppgi at dere skal på Grått kurs i regi av NMF Nordvest, slik at dere får avtalepris.
Om dere ønsker hotellovernatting er Hotell Ivar Aasen, nærme og bra.
Mer informasjon om det hotellet finner dere her: http://www.hotellivaraasen.no/
For dere som skal på begge kursene er ekstra døgnet mellom kursene dekket i
påmeldingsavgiften.

Ellers er det greit å huske å ta med:






Instrument (-er)
Notestativ
Muter o.l.
Ensemblenoter du måtte ønske å prøve ut
Personlige nødvendigheter (som toalettsaker og kler…)

Og selvsagt masse spilleglede og godt humør!!

Ellers er det ikke nødvendig å ta med sengetøy. Dette ordnar folkehøgskolen med.
Har dere noen spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt så svarer vi!  Tlf 98 24 11 64
eller på e-post nordvest@musikkorps.no.

Vi gleder oss utrolig mye til kurs og håper dere får et flott opphold i Ørsta i sommer 

Besetning brassbandkurs
Fullt navn

Poststed

Epost

Korps
Hov Musikkorps, Gjøvik Bybrass,
Eina Musikkforening
Valdres Brass Band
Flåm Musikklag
Skui Brassband, Bjølsen Ungdomskorps,
Sinsen Musikkorps
Haukås Musikklag, Salhus Musikklag
Flåm Musikklag
Lyshornet Brass
Valdres Junior Brass Band, Valdres Brass Band
Flåm Musikklag
Hamar Damekorps
Lyshornet Brass, Sotra Brass
Lærdal musikklag, Flåm Musikklag
Salhus Musikklag

Instrument

Alf Kjetil Thorsbakken

EINA

alf.kjetil.thorsbakken@gmail.com

Anne Grethe Kolstø
Anne Marit Hunderi

FAGERNES
LÆRDAL

a-kol@online.no
am-hunde@hotmail.com

Anne Schistad Solberg

HOSLE

anne@ifi.uio.no

Astrid Oma
Beathe Ekhall Stentvedt
Bente Refsnes
Birgitta Eraker
Elin Haugland
Heidi Froknestad
Hildegunn Ingebrigtsen
Ivar Nilsen
Jarle Spjell
Jo-Haldor Jonsson
John Hope
Kenneth Halvorsen

MJØLKERÅEN
AURLAND
FJELL
LEIRA I VALDRES
BORGUND
MOELV
GODVIK
FLÅM
SALHUS
HJØRUNGAVÅG
LÆRDAL
ALVERSUND

astridom@online.no
beathe.ekhall@stentvedt.no
bente.refsnes53@gmail.com
beraker@gmail.com
hauglandelin@gmail.com
heidi@froknestad.no
hiingeb@online.no
iva-nil2@online.no
post@salhusmusikklag.no
jo-haldor@jonsson.no
joberho@online.no
kenneth.halvorsen@bkkfiber.no

Ments Aasen

LØTEN

mha-aase@online.no

Ådalsbruk Musikkforening

Monika Eriksrud
Morten Bekkevold
Nina Andersen
Steffen Larsen
Tuvmarken
Torun Lohne Hjelmås
Torunn Vethe Gram
Venke Sjursen
Wenche Weibye

LANGHUS
SKARNES
LANGHUS

monika@stryn.net
m_bekkevold@hotmail.com
leder@langhusbrass.no

Langhus Brass
Langhus Brass

Kornett/Flugelhorn
Trombone
Kornett
B-kornett
Euphonium
baryton
Kornett
kornett
Baritone
Trombone
B-tuba
Euphonium
Trompet/ kornett/
flygelhorn
B-Kornett
Kornett
Althorn

RØN

tuvmarke@gmail.com

Valdres Brass Band, Røn Musikklag

Basstrombone

LAKSEVÅG
BORGUND
AURLAND
SOFIEMYR

tLohne@netcom.no
torunn.gram@gmail.com
venke.sjursen@gmail.com
wenche.weibye@gmail.com

Euphonium
Trombone
Flygelhorn
Kornett

Øistein Østgård

BARDU

ostgard@hotmail.no

Fortunens Musikkorps Bergen
Lærdal musikklag, Flåm Musikklag
Flåm Musikklag, Lærdal musikklag
Oppegård Janitsjar
Bardu Musikkforening, Midt-Troms Brass,
Salangen Musikkforening

Flåm Musikklag, Lærdal Musikklag
Salhus Musikklag, Haukås Musikklag

Euphonium
3. kornett
Althorn
Trombone

Ess tuba

GRÅTT KURS 23.-26.JULI, 2015 !
TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

kl.08.00 Frokost

kl.08.00 Frokost

kl.09.00 KORPS

kl.09.00 KORPS

kl.09.00

Frokost

kl.11.00

Kaffe

kl.12.15 KONSERT i Ørsta

kl.10.00

Klargjøring/ pakking

kl.11.30

KORPS

(Naturfestivalen)

kl.10.30

KORPS

Middag

Middag

Innsjekk/ Registr.

kl.15.00 CLINIC

kl.15.00 CLINIC

kl.17.00

Velkommen

kl.17.00 KORPS

kl.17.00 KORPS

kl.18.00

Kveldsmat

kl.18.00 Kveldsmat

kl.18.00 Kveldsmat

kl.18.45

KORPS

kl.18.45 KORPS

kl.18.45 KORPS

kl.22.00

Sosialt

kl.16.00

Ankomst

* Turkveld for de

kl.19.30

som ønsker / !
Sosialt samvær

Middag
kl.14.00

KONSERT

* Idemyldring:!
"Rollen som dirigent/
lærer/ instruktør hvordan oppnå
resultater"

kl.21.00 “Viel Spaß”
pr.11.06.15! !

!
!

!

!

!

!

!

!

* De to kveldsprogrammene kan skifte dag pga værvarsel

!

!

!
Tips: Ta bilde av dagsplanen med mobilkameraet

