
Svart kurs
Viken folkehøgskole 16. - 22. juli 2018



Velkommen til SVART kurs 

på Viken Folkehøgskole 

Sommerferien nærmer seg med stormskritt og her kommer litt informasjon om kurset 
du skal delta på. 

Kurset foregår på Viken Folkehøgskole på Gjøvik i perioden 16. – 22. juli. 

I år er det påmeldt 565 musikanter til alle sommerkursene i NMF Øst. På kurset du 
skal gå er det 75 påmeldte deltakere.

Fremmøte og registrering mandag 16. juli  kl. 11.30, fulgt av lunsj klokka 12.00.

Innkvartering

Dere skal bo på internat på folkehøgskolen. Deltakerne blir fordelt på dobbeltrom eller 
flersengsrom. Husk dyne- og putetrekk og laken. Sovepose er ulovlig.

Romønsker skulle oppgis ved påmelding. Hvis dere har glemt dette kan dere sende en 
epost til sk-ost@musikkorps.no senest 01.07, så skal vi prøve å ta hensyn til det ved 
romfordeling.

Bespisning

Det blir servert fire måltider pr. dag fra folkehøgskolens kjøkken.

Undervisning og sosiale aktiviteter

Hver dag vil det være variert undervisning og aktiviteter fra morgen til kveld. På 
kveldstid vil det være bl.a. huskonserter og sosiale aktiviteter. 

Det vil foregå bading i Mjøsa med oppsyn av personer som i 2015 gikk førstehjelpskurs. 
Altså ingen med godkjent badevaktskurs. Om din musikant skal få lov til å bade må 
skjemaet på siste side fylles ut og leveres til kursadministrasjonen ved ankomst. Dette 
gjelder kun personer under 18 år.

Avslutningskonsert

Kurset avsluttes med en avslutningskonsert søndag 22. juli  kl. 15:00.

Dette blir en spennende konsert som vi håper foreldre, besteforeldre, søsken og andre 
venner kommer og hører på. 

Allergi eller sykdom

Dersom det er kursdeltakere som har allergier eller sykdom og/eller som trenger 
tilrettelagt kurs/har ekstra behov ber vi om tilbakemelding på den innen 01.07 på epost: 
sk-ost@musikkorps.no. Dette for å gjøre kurset best mulig for alle sammen. Husk at dere 
også for sikkerhets skyld snakker med leirledelsen om dette når dere ankommer og 
registrerer dere. Gi også beskjed om dere går eller har med dere medisiner.

T-skjorter

Alle musikantene får egne t-skjorter fra kurset.

Leirledere

På sommerkursene er der en administrasjon bestående av leirledere og en våken 
nattevakt. Administrasjonen står for tilsyn og praktisk tilretteleggelse av kurset.

Leder for administrasjonen er i år Olav Raanaas Moen. 

Ønsker dere direkte kontakt med leiradministrasjonen i løpet av kurset, kan dere ringe 
kurstelefonen: 928 78 581

OBS: Denne telefonen er kun betjent i sommerkursperioden fra 17. – 30. juli 2017.

Musikalsk leder

På dette kurset er det Tanja Räsänen som er musikalsk leder. Hun er klarinettist og 
dirigint med utdanning fra Sibelius Akademiet i Finland. Hun gleder seg til kurs!
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Med seg på kurs har hun disse instruktørene:

Astri Kristine Løften – fløyte

Maria Karpinets - obo

Kim Bjørnerud– klarinett

Silje Echoff Varhaug – saxofon

Ieva Praneviciute - horn

Mats Joachim Johnsen og Emil Emilson Holmesland – trompet

Simen Solbakken– trombone

TBA – baryton/euphonium

Ole Magnus Ekeberg – tuba

Anders Kregnes Hansen – slagverk

Stefan Ibsen Zlatanos – akkompagnatør

Huskeliste

- Merket notestativ

- Instrument i god stand

- Nok fliser, rør, ventilolje, muter, stativ og annen rekvisita du trenger

- Personlige ting som klær (Fritidstøy og badetøy ), toalettsaker (såpe), o.l.

- Laken, dyne- og putetrekk

- Skriveblokk og skrivesaker

- Eget notemateriell som solostykker, øvelser, etyder osv

- Slagverkere tar med egne stikker og køller, en skarptromme, og øvingspad med stativ hvis man 

har det. 

- DRIKKEFLASKE

For dere der hjemme

Vi vil i løpet av sommeren legge ut noen bilder og litt nytt fra livet på sommerkurs på Facebook og 

hjemmesiden vår www.musikkorps.no/ 

Foreldre kan reservere seg mot at bilder av barnet blir publisert på våre nettsider og våre andre 

publikasjoner. Reservasjon sendes til sk-ost@musikkorps.no.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål i forkant av kurset kan disse stilles på vår sommerkurs-epost: 

sk-ost@musikkorps.no.

Minner om kurstelefonen hvor dere vil få direkte kontakt med

leirledelsen på akkurat DITT kurs: 928 78 581

Adresse til kursstedet:

Viken Folkehøgskole

Østre Totenvei 120

2816 Gjøvik

Velkommen til kurs 

Vennlig hilsen

NMF ØST

v/ Steffen Granly

Produsent

steffen@musikkorps.no
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Jeg bekrefter herved at

_________________________

født

_________________________

kan bade i Mjøsa under sommerkurs på 

Viken Folkehøgskole 2018 i regi av 

NMF Øst. Det vil være badevakter på 

stedet som gjennomførte 

førstehjelpskurs 2015.

___________________
Dato/sted - Foresatt/forelder


