
Kragerø-konferansen 2019 –
Rune Hannisdal

Konsertplanlegging
• Hva skal vi spille, og hvorfor?
• Den gode øvelsen – den gode 

konserten



Rune Hannisdal - BFO
• Bli inspirert! – 6. trinn

• 4 deler
• Skolebesøk
• Jobbe på nettsiden
• Besøk i Grieghallen
• Anmeldelse

• Musikk for minnet
• Kreativt prosessorientert kunstprosjekt

• Orkesterkupp!
• Ungdom

• Familiekonserter
• 4 konserter i året
• Tematisk – Musikk
• Musikere presenterer





Korps! – i alle livets faser
• Skjold skoles Musikkorps – musikant, styremedlem, 

dirigent
• Fana Musikklag
• Manger Skulemusikklag
• Os Musikkforening
• Kleppe Musikklag
• Manger Musikklag
• Nidarholm Musikkforening



Hvorfor spiller vi konserter? Hva er en god konsert?
• Vi fremfører fordi vi øver (Amatører) 
• Vi øver ikke for å fremføre (Proffe)

• Så, Hva er en god konsert?



ÅRSHJUL - REPETOARPLAN

• Hvem bestemmer hva som skal spilles? Bare dirigent eller finnes det 
musikkutvalg med musikanter? Foreldre? 

• Noe som alltid er med (17.mai, julekonsert -> tradisjoner alltid av det gode?)
• Noe som du tenker burde være med, men som det aldri «blir tid til»?
• Utfordrer du deg selv og korpset til ny musikk/nye genre? Variasjon
• Terminplan – Hva er det korpset trenger repertoar til?
• Nye musikanter – mestring - utfordring



«Your business is to make music with the
people in front of you. It doesn´t matter 
who they are.»

Frederic Fennell



Hvorfor velger vi det repertoaret vi fremfører og 
«utsetter» våre musikanter for?

• Opplæring – Hva vil musikken lære musikantene våre? Hva er målet vårt?
• Vise frem gode instrumentgrupper eller korpset som helhet. 
• Musikk som fremhever styrkene og utvikle svakhetene. Kjenner du korpset ditt 

godt nok? 
• Vær realistisk - Plukk musikk med hode, så med hjertet(?) – Det å spille 

vanskelig musikk sier ikke noe om hvor god dirigent du er!
• Korpsets/Dirigentens mening. Liker vi stykket vi har plukket ut? Må du det?



Øv stykket som om det er den beste 
musikken som er skrevet noen 
gang! Du har jo valgt det…



Sjekkliste 1 – generelt – hva skal til for å velge et stykke?

• Instrumentasjon – korpset – har korpset de instrumentene som skal til for å gi 
stykket en «rettferdig» fremførelse, eller muligheter for å løse dette?

• Har stykket urealistiske krav til musikantene i korpset?
• Finnes det partitur??



Sjekkliste 2 – Musikken

• Har stykket en form/lengde som passer inn i programmet?
• Musikalitet – er det deler som gir musikantene musikalske utfordringer
• Tekstur – er det variasjon – finnes det solistiske utfordringer?
• Melodi/Harmoni – hvordan er den melodiske/harmoniske utviklingen?
• Utvikling – Hva vil korpset lære av å spille stykket? Hva vil det gi den enkelte 

musikant å jobbe med dette stykket?



Sjekkliste 3 - Dirigenten

• Personlig utbytte – Hva får jeg som dirigent og lærer igjen for å velge 
musikken? Lærer jeg noe?

• Partiturstudier – Hvor mye tid har jeg, og hvor mye tid er jeg interessert i å 
bruke på stykket?

• Øvelser – Har vi nok tid til å forberede en god fremførelse?
• Ærlighet – Er DU klar for å undervise dette? Vil du spille stykket? 



Hvor finner vi musikken som dekker 
korpset/musikantenes musikalske behov?... Og hvorfor?
• Komponister og forlegger  - nettsider/Youtube
• Konferanser – Dirigentuka- Dirigentnettverk - Mid-west
• Konserter
• Kollegaer – facebook-sider
• Repertoar-lister – konsertprogrammer
• Gå i arkivet!



Den gode øvelsen = den gode konserten?
• Hvorfor blir konserten bedre enn øvelsen?

• DEN BLIR IKKE DET
• Hva er en dårlig generalprøve?

• EN DÅRLIG GENERALPRØVE!
Prosessen er like viktig som selve konserten, men vi liker jo å spille for 
folk!



Den gode øvelsen

• Hva er en god øvelse for deg?
• Hva kan du som dirigent gjøre for å legge til rette for at den gode 

øvelsen skal oppstå?
• Hvilke faktorer mener du en dirigent kan gjøre i forkant av selve 

øvelsen, for å legge til rette for «Den gode øvelsen.»



• Hvordan skal det være når øvelsen starter? Hvem setter opp 
stoler/stativ?

• Hvordan skal oppvarmingen være?
• Hvor er du plassert?  (Står du? Sitter du? Venter du til at alle er klar? 

Får du alle på plass?)



Den gode øvelsen - Øvingsmetodikk

• DU må vite hvorfor dere jobber med det korpset gjør. Hva forventer 
du? Hva vil du oppnå og hva vil du musikantene skal lære?

• Ingen plan -> kjeft, kaos og lite læring 
• Musikantene har forventninger til deg. Fyller du disse kan du stille krav 

og forventninger tilbake. 
• Det begynner med DEG!

• Høye, men realistiske forventninger viser at du har tro på musikantene 
-> gode resultater

• Lær deg partiturene nøye, men forbered ikke utfordringer og 
problemer. («Vi begynner to før A, for der er det vanskelig.»)

• Musikantene er på øvelsen for å spille.
• Å øve er å gjøre de rette tingene flere ganger – Vær kjedelig!



• MAS – Musikalsk – Administrativ – Sosial – på alle nivå
• Som dirigent er du lederen av korpset. God ledelse betyr å være til 

stede. 
• Du må ha et ønske om å lede de musikantene du har. («hun kan jo 

grusom klang», «han har jo null gehør», «og der sitter rytmekongen…»)
• Barn og voksne liker struktur og rutiner. Disse kan ta tid å innarbeide.
• Viktig å håndheve egne regler. (mobiltelefon, begynne presis)
• Styremøter



• Kvalitet er viktig, uansett nivå -> Stolt av å vise det man 
holder på med.

• Det er viktig å tørre å mene noe, selv om det ikke er Einstein 
hver gang

• Ikke syng hele tiden – da kan du ikke høre hva de spiller
• La øvelsen ha variasjon. (repertoar – hva spilles når, gehør, 

oppsett, arbeidsmetode) 
• Hvordan skaper man variasjon?
• Forslag til ulike arbeidsmetoder

• Del med kollegaer – hent inn kompetanse
• Improvisert undervisning
• Den gode øvelsen -> Den gode konserten for musikanter, 

publikum og dirigent.
• The Conductor`s companion



Opedals korpsskole
• «Gode musikalske kunnskaper bringer deg bare en tredjedel av veien, 

resten er hva du gjør med god planlegging, hardt arbeid. Du må bruke 
hele deg selv for å håndtere menneskene som er involvert; musikanter, 
styre, instruktører og omgivelser. Kort sagt: utvikle lederegenskapene 
dine, og kreve mer av deg selv enn av alle andre. Dette vil gi resultater 
over tid.»

• Før sesongen – noter – terminplan – besetningskart – infobrev om 
forventninger og krav

• De eldste musikantene som ressurs



Sånn kan det også gjøres…

Interlochen – Center for the arts – Michigan:
www.interlochen.org/media/archived-webcast-band-performance-2-14-
2015



Nyttige apper

• Spilice : https://gopro.com/v/rDDKQdBl38W7O
• Quik
• Hyperlapse
• Wordswag

GDPR…….

https://gopro.com/v/rDDKQdBl38W7O


TAKK FOR SEG!

Min drømmekonsert!
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