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NMF Sør, i samarbeid med  
Noteservice og Borg Musikk, inviterer til 
Kragerøkonferansen på Kragerø Resort 
på Stabbestad. Vi kan tilby gode kurs 
og spennende konferanseinnhold med 
nyttige erfaringsutvekslinger i pausen. 
Hotellet har flott spa-avdeling, og det er 
mulighet til å ta med ledsager.

KURSPRIS MED OVERNATTING   Dobbeltrom   Enkeltrom  
Deltakeravgift pr. person 1    kr. 3500,- kr. 3750,-  
Ekstra overnatting fredag pr. person inkl. frokost kr. 1035,-  kr. 1235,-  
Ekstra middag fredag    kr. 435,-  kr. 435,- 
Ledsagerpris 2     kr. 1600,-  kr. 1800,-  

KURSPRIS UTEN OVERNATTING 3           kr. 2500,-
Dagpakke lørdag 4            kr. 1500,-

VELKOMMEN 

Bindende påmelding via www.musikkorps.no/sor 
innen 15. november.  
Evt. spørsmål rettes til finnarne@musikkorps.no 
eller telefon 909 56 893

#korps2018

1   Inkluderer komplett kurspakke, én overnatting  m/frokost, lunsj og middag lørdag, 
       lunsjbaguette søndag, fri parkering og inngang i Kragerø spa/velvære (badeområde).   
      Evt. behandling(er) i spa-avdelingen bør bestilles i god tid, og er ikke inkludert i pakkeprisen.
2   Inkluderer komplett opphold (samme som ordinære deltakere) minus kurs/seminar. 
3   Inkluderer pausefrukt/mat, kaffe og lunsj lørdag, samt lunsjbaguette søndag 
4   Inkluderer pausefrukt/mat, kaffe og lunsj lørdag



1 TOM ÅGE MYHREN
Til å åpne årets konferanse, har vi fått 
livsgnistrer Tom Åge Myhren. Tom 
Åge er født i 1965 og har levd et liv 
i skjæringspunktet mellom praktisk 
håndverk, lydteknikk, kulturarbeid – og 
arbeid med og for mennesker. Han er 
profesjonell livsgnistrer og har i 13 år 
levert foredrag, prosessledelse, idè – 
og konseptutvikling. Tom Åge høster 
mye ros for sine oppdrag både som 
prosessleder og foredragsholder. 

Han har et medfødt talent når det 
gjelder gjelder idèutvikling og er kan-
skje landets første idèolog. Han er 
kjent for å skape et godt klima, se  
vesentligheter og gi dem nye retninger. 
Han høster også stor ros for sin måte 
å møte mennesker på, og for sin litt  
uvanlige måte å formidle humor og  
alvor på.

Tom Åge er opptatt av samfunns- 
utviklingen på mange ulike områder.  
Spesielt er han engasjert i  lokal- 

samfunnsutvikling og HR/arbeidsmiljø. 
I tillegg brenner han for gründerskap/
entreprenørskap, kultur og skole. Tom 
Åge mener at utviklings arbeid skal 
preges gjennom det evige kretsløpet: 
nye tanker, nye holdninger og nye  
handlinger, og han tror fullt og fast på 
frigjøring av menneskers skapende 
krefter basert på verdiene: fantasi,  
humor, galskap og handlingsmot.

2 LINN MEVOLD SKOGHEIM
Linn Mevold Skogheim er partner og 
kommunikasjonsrådgiver i NOR PR. 
Hun har hatt en rekke oppdrag for 
NMF det siste året i forbindelse med 
Musikkorpsenes år. 

Skogheim har 20 års erfaring med 
journalistikk, web og kommunikas-
jon, og var tidligere kommunikasjons- 
sjef i Sjømannskirken – Norsk kirke i  
utlandet, hvor hun ledet det inter- 
nasjonale kommunikasjonsarbeidet 
i fem år. Der jobbet hun blant annet 
med organisasjonens 150 års jubi-

leum. Mevold Skogheim er utdannet 
journalist og har også jobbet som  
reporter, programleder og vaktsjef i ti 
år i NRK.

3 ANTE SKAUG
Ante Skaug er slagverkspedagog 
og dirigent fra Oslo, med fartstid i 
korpsbevegelsen siden 1991. De siste 
20 årene har Ante jobbet tett med  
dirigenter og styrer rundt i Norge, 
hvor hovedfokus har vært holdningen 
til slagverkgruppen som musikere og 
slagverk i korps generelt. 

Hans filosofi er at vi som dirigenter 
må møte gruppen med respekt og  
forståelse for alt fra kvalitet på  
instrumentene til ventetiden under 
korpsøvelsen. Ante vil jobbe med 
dette på Kragerøkonferansen, samt en  
praktisk økt med hvordan jobbe  
rytmisk med korps. 
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4 BIRGITTE GRONG
Birgitte Grong er nasjonal musikk- 
konsulent i Norges Musikkorps  
Forbund (NMF) og dirigerer aspiranter 
og juniorer i Skiens skolemusikk. 
Birgitte underviser i Digitale skole-
korpsstudier ved Universitet i  
Stavanger. Hun underviser også 
i aspirant og juniordirigering ved 
Musikhögskolan Ingesund samt noe 
aspirantkorpsundervisning på Norges 
Musikkhøgskole. Hun har allsidig bak-
grunn fra musikkpedagogisk og kultur- 
administrativt arbeid. Utdanning 
har hun fra Norges musikkhøgskole, 
Musikhögskolan i Gøteborg, NTNU  
avd. for musikk i Trondheim samt  
kulturformidling og ledelse ved  
Høgskolen i Telemark. 

Birgitte har gjennom mange år 
ivret spesielt for arbeid med ferske  
musikanter i samspill og er blant annet 
medforfatter i «Blanda drops for nye 
musikanter». På Kragerøkonferansen 
vil hun fokusere på musikantenes hel-
hetlige musikkforståelse gjennom  

arbeid med musikkens grunn- 
elementer. Hvordan planlegger man 
dette inn i årshjulet og hvordan 
gjør man det med musikantene i  
praksis? Det finnes mange måter å inn- 
studere et stykke på og flere av dem  
blir presentert.

5 TROND KORSGÅRD
Trond Korsgård underviser til  
daglig dirigering ved Universitetet i  
Stavanger og jobber med dirigent- 
utvikling i NMF. Han er fast innslag 
som lærer på Dirigentuka, og har 
lang erfaring som dirigent, både av  
profesjonelle og amatører. Trond vil 
bidra med grunnteknikk for dirigenter 
ut fra musikkens, musikantens og  
dirigentens perspektiv.

6 MARIA MOLUND
Maria startet sin musikalske  
karriere som tubaist, og gikk ut med 
bachelorgrad i utøvende klassisk tuba 
ved Norges Musikkhøgskole i 2004. 
Maria jobbet etter studiene som  
dirigent, brasslærer og frilans tubaist. 

Maria har to mastergrader i direksjon 
bl.a. fra Sibeliusakademiet i Finland 
hvor hun fokuserte på korpsdireksjon.  
Maria startet Asker og Bærum  
ungdomskorps i 2006. ABUK er et  
ungdomskorps for talentfull ungdom 
i Asker og Bærum som i dag har en  
stabil besetning som holder et 
høyt nivå musikalsk tross sin unge  
gjennomsnittsalder. 

7 VIGGO BJØRGE
Viggo Bjørge er fra Eikangervåg i 
Lindås kommune, men bor i Bergen. 
Han har vært medlem i Eikanger- 
Bjørsvik Musikklag sidan 1977. De 
fleste av disse førti årene har han 
vært leder og nestleder i korpset.
Profesjonelt er Viggo medeier,  
styreleder og instruktør i Kurs- 
verkstedet AS. Dette er eit firma som 
driver opplæring innen ordningen 
Kompetanse Pluss, med midlar frå 
Kompetanse Norge AS. I tillegg har han 
ett engasjement i Norges Musikkorps 
Forbund som «Inkluderingsagent». 
Dette vil si at han er med i teamet som 
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historier til hans yndlingskonsept;   
ølsmakekonsert. I tillegg er han mye 
brukt som konferansier og har med-
virket på kabareter både i Drammens 
Teater og på Chat Noir. 

9 JOHN PHILIP HANNEVIK
John Philip Hannevik har i de senere 
årene markert seg som dirigent for 
flere av landets fremste brassband 
og janitsjarkorps, og han har sterke  
resultater i elitedivisjonen i alle de 
store nasjonale konkurransene.

Han er musikkviter og sosionom, og 
han arbeidet i mange år som musiker 
innenfor Frelsesarmeen. Der var 
han blant annet musikalsk leder 
for Frelsesarmeens Julekonsert, et  
arrangement som i en årrekke var 
et av NRKs mest sette program. 
Som arrangør, musiker og dirigent 
har han jobbet med flere av landets 
mest populære artister, som Rein 
Alexander, Sissel Kyrkjebø, DDE, 
Halvdan Sivertsen, Staut, Jan Werner, 
Bjørn Eidsvåg, Hilde Heltberg, Odd  
Børretzen og Lars Martin Myhre.

jobbar med metodar for inkludering 
av mennesker som, av ulike årsaker,  
faller utenfor korpslivet. 
Viggo er også veileder i utviklings- 
programmet “Bli bedre” i NMF.
Viggo Bjørge har et brennende  
engasjement for opplæring og videre-
utvikling av korpsbvegelsen, og han 
har vært leder og instruktør på godt 
over 100 sommerkurs. I dette tallet 
er også 20 Feriespel som Eikanger-
Bjørsvik til nå har arrangert.   

8 GUSTAV JØRGENSEN
Gustav Jørgensen er utdannet ved 
Institutt for musikkvitenskap ved 
UIO, med tuba som hovedinstrument, 
i tillegg til private studier i tuba og 
direksjon. Han har dirigert en rekke 
skole- og amatørkorps og var i mange 
år musikkanmelder for Drammens 
Tidende. Gustav har stått bak en  
rekke forskjellige konseptkonserter 
med både skole og amatørkorps. Fra 
barne- og familiekonserter, musikaler 
showkonserter, konserter med frem-
føring av tekster av Roald Dahl, 
Henrik Ibsens Terje Vigen, molbo-

MATERIALFORVALTERKURS
Borg musikk holder også i år material- 
forvalterkurs. Her lærer man hva en 
materialforvalter kan gjøre av vedlike- 
hold og småreparasjoner, og hva som 
bør settes bort til en profesjonell 
reparatør. Det blir demonstrasjon og 
praktiske oppgaver.

NMF SØR
Både regionstyret og administrasjon 
vil være til stede på hele konferansen 
og vil kunne svare på ulike spørsmål, 
både av musikkfaglig og administrativ 
art, knyttet til korpsdrift. Ta kontakt 
med oss, så hjelper vi gjerne.

UTSTILLINGER
Borg musikk og Noteservice vil 
være tilstede med utstilling under 
hele konferansen. De har mange års  
erfaring, og er svært behjelpelige med 
å besvare både små og store spørsmål 
om korps. Bruk ledige stunder til å gå 
innom utstillingen for å slå av en prat. 

KONFERANSENS EGET KORPS
Lørdag blir det, tradisjonen tro,  
øvelse og konsert med konferansens 
eget musikkorps – det legendariske  
“Bølgeblikkbandet”. Årets dirigent er 
Maria Molund, og alle er velkommen til 
å delta. Ta med instrument.



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 

Velkomm en p å  S o m m erkurs i  N MF  S ø r i  2 0 1 8 !

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!



PROGRAM LØRDAG 6. JAN  2017

Skolekorps

Dirigentforum

Aspirant/junior

Ante Skaug 
Arbeid med rytmikk i korpset 

- ta med instrument

Ante Skaug 
Slagverket  

- en naturlig del av korpset

Borg Musikk 
Materialforvaltertips  - dirigenter 

Yamaha HD200A*

Birgitte Grong 
Praktisk økt med musikkens 

grunnelementer

Borg Musikk 
Materialforvalterkurs

 

Borg Musikk 
Materialforvalterkurs

 

Borg Musikk 
Materialforvalterkurs

 

Borg Musikk 
Materialforvalterkurs

Styrer/tillitsvalgte

SkolekorpsVoksenkorps

Åpningsforedrag:
Tom Åge Myhren 

Livsgnistring og ildsjelpyromani

Tom Åge Myhren 
Organisasjonskultur og livsgnistring

Workshop

Linn Mevold Skogheim 
Hvordan synliggjøre ditt korps og skape engasjement? 

Workshop med foredrag og praktiske øvelser

Gustav Jørgensen 
Konsertkonsepter

Fra Terje Vigen til ølsmaking

Ante Skaug 
Lørenskog skolekorps 
-samspill og vennskap

1030

1130

1300                     Lunch

1400

1530                   Pause

1600

1730                  Pause

1800

1900

2000        Øvelse med “Bølgeblikkbandet”

2030        Middag med påfølgende uformell konsert med “Bølgeblikkbandet”

                    * Praktisk presentasjon av keyboardet YamahaHD200A - ta med instrument

Linn Mevold Skogheim 
Hvordan synliggjøre ditt korps og skape engasjement? 

Workshop med foredrag og praktiske øvelser

Materialforvalter

Praktiske kurs



PROGRAM SØNDAG 7. JAN  2017

Trond Korsgård 
Praktisk dirigentteknikk

Birgitte Grong 
Musikkens grunnelementer 

i årshjulet

Birgitte Grong 
Innstuderingsmetoder

Skolekorps

Dirigentforum

Aspirant/junior

John Philip Hannevik 
Langsiktig 

repertoarplanlegging
Viggo Bjørge 

Rekruttering og inkludering

Maria Molund 
Asker og Bærum Ungdomskorps  
- fra skolekorps til voksenkorps

 

Borg Musikk 
Materialforvalterkurs

Borg Musikk 
Materialforvalterkurs

0800                  Frokost

1000

1130                    Pause

1145 

1315           Lunsj og avreise    

Styrer/tillitsvalgte

SkolekorpsVoksenkorpsMaterialforvalter

Praktiske kurs



F E S T I V A L  F O R  A L L E
skolekorps - voksenkorps - drilltropper
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