
 

I samarbeid med NMF inviterer Nord-Odal hornmusikk til: 

GRÅTT KURS I ODALEN 
Sommerkurs for voksne musikanter 

med naturlig eller tilegnet gråstenk i håret. 
 

Torsdag 9. – søndag 12. august 2018 
 

Det gikk ingen vei til bygda, for de hadde ingen kjerrer, og hva skulle de vel med kjerrer når de ikke hadde noen vei … 
 

Det er noen år siden – nærmere bestemt i 1958 – at Sigurd Hoel kom med denne karakteristikken av Nord-Odal (Nordbigden) i sin 

siste store roman Trollringen, og gjennom dette beskrev han også odølingen og dens manglende evne og vilje til nytenkning. Det har 

skjedd mye i Odalen etter dette, og vi har fått veier både inn og ut av bygda i alle himmelretninger. Disse er bl.a. brukt av 

korpsmusikere for å spille fast i Nord-Odal hornmusikk eller for å spille sporadisk i f.eks. Nord-Odal Concert band – som var et 

prosjektkorps ei helg i januar over en 10-årsperiode. Nå ønsker Nord-Odal hornmusikk på ny å invitere musikere til bygda med fokus 

på samspill, spilleglede, moro og fest som vårt bidrag til markeringa av NMFs 100-årsjubileum. 
 

Tid:  Torsdag 9. august kl. 12.00 – søndag 12. august kl. 17.00 

Sted: Skolene i Mo, Nord-Odal 
 

Musikalsk leder er den skotske dirigenten og trompeteren Nigel Boddice. 
For de av dere som ikke kjenner til Nigel har vi hentet informasjon fra nettsida til Royal Conservatoria of Scotland: 
 

Nigel Boddice MBE, Hon. ARAM is the former principal trumpet of the BBC Scottish Symphony Orchestra. A position held for 
twenty years [75-95]. Highlights included solo appearances at the Henry Wood Promenade concerts, chamber work and leading the 

BBCSSO Brass Ensemble. 
For the last few years Nigel has combined teaching duties at the Royal Conservatoire of Scotland with a multitude of engagements 

conducting bands, youth orchestras and ensembles of every variance, giving him a strong repertoire in several mediums. Appointments 
in the wind band world have included Chief Conductor for KNMM (Kongelige Norske Marines Musikkorps), NYWES as well as guest 

appearances worldwide. From this background there has been a natural progression towards adjudicating and examining, for example in 
New Zealand, Australia, throughout Europe, plus the four corners of the U.K. 
 

Musikalsk program vil bli fastsatt etter hvert – og ikke minst etter innspill fra påmeldte deltakere. 

Kurs vil bestå av fellesøvelser og gruppeøvelser/ensemblespill og avsluttes med en konsert. 

Sosiale aktiviteter vil selvsagt også ha sin plass på programmet. 
 

Musikalsk besetning 
Vi tar sikte på en «rimelig balansert janitsjarbesetning» på ca. 40 musikere. 
 

Kurspris 
Grått kurs i Odalen koster kr. 3.900,- 

Dette inkluderer: 

- all instruksjon 

- lunsj og kaffepauser alle dager 

- middag torsdag, fredag og lørdag 

- overnatting i enkeltrom på Milepelen Hotell og Vertshus 

(Kr. 3.400,- i dobbeltrom – kr. 2.500,- uten overnatting) 
 

Påmelding 
- gjøres ved å sende mail til reidarsobakk61@gmail.com innen 1. mai 2018. 

Du vil så få påmeldingsbekreftelse og betalingsinformasjon tilsendt på mail. 
 

VEL MØTT I ODALEN! 
 

Med musikalsk hilsen for Nord-Odal hornmusikk 

Harald Moen 
leder 

 

Eva Sannerud Reidar Søbakk Bjarne Haug Thesen 
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