
Bjergsted  Brass Week 2016
Inspirasjonsseminar for messingblåsere

Fredag 23. - søndag 25. september

GjesteartIster oG pedaGoGer:

Pasi Pirinen, arnulf Naur Nilsen og Odin Hagen trompet
Inger Besserudhagen, Paul Farr horn, ssO hornkvartett
Ingemar roos trombone, jan Lindberg basstrombone,

Morten Wensberg euphonium, 
Øystein Baadsvik og Øyvind grong tuba



Bjergsted  Brass Week 2016 er et inspirasjonsseminar for messingblåsere. 
Arrangementet finner sted fra fredag 23. september og varer til søndag 25. september. 

Seminaret er åpent for dyktige amatører fra 15 år, musikklinjeelever, 
musikkstudenter, musikkpedagoger og dyktige amatørmusikere.

Kursavgiften er kr. 900. Dette dekker alle tre weekend-konsertene pluss aktiv 
deltagelse på kurset.

Det er også mulighet for å delta kun på en del av kurset, ta kontakt med 
undertegnede om det er interessant.

HOrNdag Og HOrNWeekeNd
I samarbeid med Stavanger Symfoniorkester sin hornseksjon vil vi i år som en 
egen del av kurset invitere til en spesiell horndag lørdag 24. September.  Hit blir 
hornister i alle aldre invitert. 

Som et ekstra tilbud til musikkstudenter og musikkpedagoger inviterer vi dem 
til hornweekend.  Denne vil foregå parallelt med BBW og være en integrert 
del av seminaret.  Dere kan finne nærmere informasjon på norsk hornklubb sin 
hjemmeside. 

Inger Besserudhagen er en meget viktig del av både horndagen og 
hornweekenden, som arrangeres i nært samarbeid med Paul Farr, Arild Ronæs 
og SSO hornkvartett.



den foreløpige timeplanen inneholder blant annet:

Fredag 23. sePteMBer
Formiddagen: 
pedagogisk inspirasjonsdag med ulike foredrag, med spesielt siktemål rettet mot 
musikkstudenter, korpsdirigenter og musikkpedagoger.

ettermiddagen: 
Mesterklasse undervisning i ulike grupper med våre gjesteartister.

19.30 Festivalkonsert
- Kammergrupper fra Vågen og Kongsgård videregående skoler
- Musikklærernes messingensemble 
- Sola brassband, dirigent Selmer Simonsen og gjestesolist Øystein Baadsvik (tuba)

LØrdag 24. sePteMBer
Er den store festivaldagen. Her vil hele parken være full av messingblåsere i ulike 
aldre, og vi vil forsøke å gi et variert tilbud til alle grupper, tilpasset den enkeltes 
ferdighetsnivå.

Første del av dagen vil inneholde mye undervisning i sunn basisteknikk og mye 
kammermusikk.

17.00 Festivalkonsert 
- Ulike messingensembler fra Uis
- Bjergsted Treblåsensemble under ledelse av Thomas Rimul
- Stavanger Musikkorps av 1919 med dirigent Rune Johansen og 
gjestesolist Inger Besserudhagen (horn)

sØNdag 25. sePteMBer
seminaret fortsetter med mer sunn basisteknikk og kammermusikk.

15.00 Festival avslutningskonsert 
Her vil alle festivaldeltagere spille, og det blir også innslag med Manger 
folkehøyskoles brassband med gjestesolistene Pasi Pirinen (trompet) og 
Øystein Baadsvik (tuba).



Navn:

adresse:

Instrument:

e-postadresse:

telefon:

spiller nå:

Nåværende og tidligere spillelærere: 

         

påmelding kan sendes til:
Bjergsted Brass Week
v/PK Svensen
Breivik 29
4152 Vestre Åmøy

eller til pksvensen@gmail.com eller per.k.svensen@uis.no

Eventuelle spørsmål kan sendes PK på samme mailadresse. 

Påmeldingsfrist: Løpende påmelding fram til 5. september 2016.

OBs!
Begrenset med plass for aktive deltagere, 

så «først til mølla»-prinsippet gjelder!

PåMeLdINg tIL Bjergsted Brass Week 2016


