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Velkommen til Dirigentnettverk Sør og samling på Tønsberg kulturskole! 

På denne samlingen er vi så heldige å ha med oss tre dyktige foredragsholdere. Birgitte 
Grong starter med å sette fokus på rekruttering, hvordan rekruttere nye medlemmer og 
hvordan beholde de medlemmene vi allerede har. Tonje Gravningsmyhr snakker om 
metodikk og praktiske tips i arbeid med de yngste musikantene, før Robert Solberg 
Nilsen tar oss gjennom repertoarvalg. I økten med Robert vil det også bli fokus på 
overganger i korpset og hvordan beholde de eldste musikantene. 
Tonje og Robert er til stede hele dagen, for å kunne svare på spørsmål og å delta i 
diskusjoner.

Vi håper samlingen vil gi deg faglig påfyll, gode diskusjoner og erfaringsdeling med nye 
og gamle kolleger. NMF Sør  ønsker at dirigentnettverket skal bidra til å skape et godt 
fagmiljø i regionen, hvor man kan lære av andres erfaringer og ikke minst bidra til 
fellesskapet med egne erfaringer. Vi er glade for å samarbeide med våre lokale 
kulturskoler, denne gangen Tønsberg kulturskole.
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TØNSBERG KULTURSKOLE 6. NOVEMBER
TEIE HOVEDGÅRD, BANEBAKKEN 37, TØNSBERG

FREDAG    
Kl. 09.00 - 10.00  Rekruttering ved Birgitte Grong
Kl. 10.15 - 12.15  De yngste musikantene ved Tojne Gravningsmyhr
Kl. 12.15 - 12.45  Lunch 
Kl. 12.45 - 15.00  Repertoarvalg ved Robert Solberg Nilsen   

FOREDRAGSHOLDERE

Birgitte Grong bor i Skien, er utdannet musikkpedagog ved 
Norges Musikkhøgskole, Musikhögskolan i Göteborg og NTNU 
avd. for musikk i Trondheim samt i administrasjon og ledelse 
ved Høgskolen i Telemark. Hun er i dag ansatt som nasjonal 
musikkonsulent i NMF, aspirant- og juniordirigent i Skiens 
skolemusikk og underviser i korpsmetodikk ved Musikhögskolan 
Ingesund og Universitetet i Stavanger.

Tonje Gravningsmyhr har lang fartstid som musikkpedagog 
og trompetist. Hun har utdanning fra Norges Musikkhøgskole, 
Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Innlandet. Hennes mastergrad 
med tittelen “Trompet i barnehagen – ikke noe hokus pokus, 
egentlig” fikk karakteren A våren 2018. Samme vår ble Tonje 
Norges første Suzuki trompetlærer, og i 2019 avla hun 
eksamen på level 2, også dette som den første i Norge.
Tonje brenner for motiverende undervisning og retten til god 
musikkopplæring for alle barn og unge uansett bakgrunn.

Robert Solberg Nilsen har sin bakgrunn i korpsmiljøet i 
Vestfold. Han startet sine studier ved Barratt Due 
musikkinstitutt i 1998. Deretter tok han hovedfag 
soloinstrument/kammermusikk ved Norges Musikkhøgskole. 
Robert jobber som dirigent og trompetist, og har spilt med en 
rekke av landets profesjonelle korps og orkestre. I dag er han 
dirigent og musikalsk leder for Sandefjord Musikkorps, 
Hasle Brass, og Gjallarhorn.




