
påmelding
frist: 1. desember 2017

www.musikkorps.no/hellsymposiene-2018

•	 Sted:	Scandic	Hell	Hotel,	Stjørdal

•	 Symposiene	starter	fredag	12.	januar	kl.	18.00		

og	avsluttes	søndag	14.	januar	kl.	15.00.	

innsjekk	åpner	fredag	kl	17.00.

• Hotellet ligger i gangavstand fra trondheim Lufthavn   

Værnes og togstasjonen på Værnes.

•	 påmeldingen	er	bindende	og	gjøres	over	internett.		

www.musikkorps.no/hellsymposiene-2018

• bekreftelse av påmeldingen og nærmere informasjon vil bli 

sendt den enkelte deltaker kort tid etter påmeldings fristen.

• Nmf trøndelag tar forbehold om at det melder seg nok  

deltakere til at symposiene kan arrangeres. det er også  

begrenset med plasser, og deltakerne registreres i den  

rekke følgen de kommer inn.  

det lønner seg å være tidlig ute.

• spørsmål om Hellsymposiene kan rettes til Nmf trøndelag,  

tlf. 982 82 377 ved prosjektleder Geir Ulseth.

e-post: trondelag@musikkorps.no

• følg oss på sosiale medier #hellkorps.

•	 Kursavgift/priser:

1. Lør-søn, enkeltrom, kr 3.295,-

2. fre-søn, enkeltrom, kr 4.595,-

3. Lør-søn, dobbeltrom, kr 3.095,-

4. fre-søn, dobbeltrom, kr 4.195,-

 Overnattingsprisene inkluderer  

kaffe/te/fruktpauser, lunsjer og middager.  

Valgene gjøres i påmeldingsskejmaet.

Hellsymposiene	
2018– bringer deg videre…

Hellsymposiene	
2018– bringer deg videre…
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Gult kurs  7. - 10. august 

Rødt kurs  2. - 7. august 

Blått kurs 27. juli - 2. august

Svart kurs 21. -27. juli 

Alle kurs holdes på 
Grenland Folkehøgskole 

Velkommen på Sommerkurs i  NMF Sør i  2018!

VM twirling i Håkons hall 

i Lillehammer i påsken.  

Verdenstjerna Savannah Miller kommer!

Korpsdag i Oslo 28. april! 

Landsfestival i Bergen  28. juni – 1. juli!  

Flashmob! #korps2018  - 15. sept kl 12

KOM 
BLI MED I  

2018!
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Helhetlig korpsdrift

Eksperter deler kunnskap

Ledelse gir suksess

Læring og motivasjondatoer for de neste hellsymposiene 

2019: 18. - 20. januar 

Fokus på skolekorps og aspirantkorps

2020: 17. - 19. januar 

Fokus på voksenkorps på aspirantkorps

2021: 15. - 17. januar 

Fokus på skolekorps og aspirantkorps

12. - 14
. januar



Norges Musikorps Forbund 

 inviterer til Hellsymposiene 2018

Hva passer for deg? 

dirigentsymposiet eller  

korpsleder symposiet?

Stolt, sterk og synlig!

samtidig med symposiene 

 arrangerer Nmf også Ungdoms-

konferansen på samme sted.

Velkommen til Scandic Hell Hotel  

12. - 14. januar!

Mer om innholdet  
i symposiene finner du på  
www.musikkorps.no/hellsymposiene-2018

Hans Offerdal er høy-

skolelektor ved barrat 

due, underviser i sats-

lære og arrangering.

Philip Harper er diri-

gent for verdens beste  

brassband, Cory band 

fra Wales.

Jan Magne Førde er 

en unik musiker, 

komponist og pedagog.

Medlem i The Brazz 

Brothers 

Per Einar Fon har lang 

erfaring innen ledelse 

og styrearbeid.

Vincent de Leur er 

leder for Yamahas 

klassekorpsprosjekt i 

europa.Viggo Bjørge har vært 

medlem i eikanger-

bjørsvik musikklag 

siden 1977. Han er 

medeier, styreleder og 

instruktør i Kursverk-

stedet As.

Eivind Gullberg  
Jensen er Norges 

ledende internasjonale 

dirigentstjerne, har 

bl.a. oppdrag med  

Wiener Philharmoniker.

Blås i SFO
- et samarbeids-

prosjekt mellom 

rsmK, sfO  
ranheim og tKK.

Håvard Hinsverk, Geir Ulseth og  

Gørild  M. Meland er ansatte ved Nmf trøndelag 

og arrangørstab for Hellsymposiene 2018.

John Vinge er 1.amanu-

ensis i pedagogikk på 

NmH, skolekorpsleder 

og korpspappa.

velkommen til hell  program

dirigentnettverKet	-	voKSenKorpS dirigentnettverKet	-	aSpirantKorpS KorpSutviKling

Fredag	12.	januar	2018

Kl. 18.00 – 21.00
earlybird bonus:

21.00:
middag

innsjekk fra kl. 17.00 for oss som kommer fredag.

 Eivind Gullberg Jensen: 

• Workshop/masterclass 

• musikkforeningen Nidarholm  – Møterom: Hell Congress.

«Blås i SFO» 
• erfaringer og metoder fra trondheim kulturskole. Praktisk økt, ta med 

instrument. Lærere i trondheim kulturskole: roger Overå, siv randi Kolstad, 

Geir Olav Aslaksen, elisabeth steen fors.  – Møterom: Stiklestad.

Grete Helle Rasmussen: 

Korps og kulturskole: Hvordan legge grunnlaget for god læring,  

organisere, lede og veilede, utviklingsstadier.

• Hva er god læring? • Prosesser og samarbeid  • Kulturskolens  

muligheter • Utvikle samarbeidsavtaler  • Oppfølging og  

vedlikeholde avtaler • Gode eksempler.  – Møterom: Værnes.

lørdag	13.	januar	2018		

Kl. 09.00 - 10.45 
earlybird bonus:

Eivind Gullberg Jensen 

forberedelse? teknikk, parituret, musikken.  – Møterom: Stiklestad.

Grete Helle Rasmussen:

«med barnets muligheter som utgangspunkt»  – Møterom: Hell.

John Vinge:
• Ledelse av dirigenten • evaluering og oppfølging • Utlysing av  

stillingen • Kontrakten • Arbeidstidsavtalen.  – Møterom:  Værnes.

Kl. 10.00 Innsjekk/registrering/utstilling i lobbyen

Kl 11.00 Philip Harper og Ila Brass Band:  Offisiell åpning av Hellsymposiene 2018. «Ledelse og læring» ved Grete Helle Rasmussen.  – Møterom: Hell Congress.

Kl 12.00 Lunsj

Kl 13.00 Philip Harper og Ila Brass Band

reherseal Lab: How to build and motivate your musicians!  

• the basics • methods • rehearsing • Performance  – Møterom: Stiklestad.

Svein Kåre Haugen, rektor i Steinkjer kulturskole:

sfO og Kulturskole  – Møterom: Hell.

Per Einar Fon og Viggo Bjørge:

musikalsk suksess og god korpsledelse! 

Analyse av korpsets utfordringer med forslag til løsninger. 

• musikalsk styrearbeid • metoder og prosesser  • erfaringer  

• suksessfaktorer.  – Møterom: Værnes .

Kl 14.00

Hans Offerdal: repertoar. • tilrettelegging • Arrangering • Hva skal man lete 

etter? • Hva finnes?  – Møterom: Hell.

Kl 18.00 Ledig tid til nettverksbygging og mingling.

Kl 20.00 middag :-)

Søndag	14.	januar	2018

Kl 09.00
John Vinge: «Vurderinger for læring i korps». Nye former for undervegsvurderinger er 

framtredende i alle skoleslag. – Møterom: Hell Congress.

Vincent de Leur og Marion Zwanenberg-Neefs: 

«Yamaha Class band» 

• Presentasjon av læreverk og metoder for klassekorps,  

i skolen eller sfO. ta med instument. 

– Møterom: Stiklestad.

Odd Petter Saltnes og Erlend V. Thorsen: 

Korpsdrif fra A til Å 

• Nmfs korpsdriftssystem • service og vedlikehold  

• rekruttering • Utfordringer og innspill • Nyheter og utvikling 

 – Møterom: Hell.

Kl 10.00
Eivind Gullberg Jensen og Musikkforeningen Nidarholm:  

Workshop/masterclass – Møterom: Hell Congress.

Kl 13.00 baguettelunsj med juice i lobbyen

Kl 13.30 Eivind Gullberg Jensen, Philip Harper, Jan Magne Førde, Ila Brass Band og Musikkforeningen Nidarholm: Workshop/Konsert – Møterom: Hell Congress.

Kl 15.00 Hjemreise

musikkforeningen nidarholm
ila brass band

Marion Zwanenberg 

Neefs er ekspert på 

instruktøropplæring og 

klassekorpsopplæring, 

fra Nederland. 

Erlend V. Thorsen 

har sammen med Odd 

Petter Saltnes utviklet 

NMFs korpsdrifts-

system.

Odd Petter Saltnes har 

vært med og utviklet 

NMFs korpsdriftssytem.

Grete Helle Rasmussen 

Underviser i musikk-

pedagogisk teori og 

Generell musikkdidak-

tikk ved barrat due 

musikkinstitutt


