
påmelding
frist: 1. desember 2018

www.musikkorps.no/hellsymposiene-2019

•	 Sted:	Scandic	Hell	Hotel,	Stjørdal

•	 Symposiene	starter	fredag	18.	januar	kl.	18.00		

og	avsluttes	søndag	20.	januar	kl.	15.00.	

innsjekk	åpner	fredag	kl	17.00.

• Hotellet ligger i gangavstand fra trondheim Lufthavn   

Værnes og togstasjonen på Værnes.

•	 påmeldingen	er	bindende	og	gjøres	over	internett.		

www.musikkorps.no/hellsymposiene-2019

• bekreftelse av påmeldingen og nærmere informasjon vil bli 

sendt den enkelte deltaker kort tid etter påmeldings fristen.

• Nmf trøndelag tar forbehold om at det melder seg nok  

deltakere til at symposiene kan arrangeres. det er også  

begrenset med plasser, og deltakerne registreres i den  

rekke følgen de kommer inn.  

det lønner seg å være tidlig ute.

• spørsmål om Hellsymposiene kan rettes til Nmf trøndelag,  

tlf. 982 82 377 ved prosjektleder Geir Ulseth.

e-post: trondelag@musikkorps.no

• følg oss på sosiale medier #hellkorps.

•	 Kursavgift/priser:

1. Lør-søn, enkeltrom, kr 3.395,-

2. fre-søn, enkeltrom, kr 4.695,-

3. Lør-søn, dobbeltrom, kr 3.195,-

4. fre-søn, dobbeltrom, kr 4.295,-

	 (Nyttårskonserten	kr	295,-	

bestilles	ved	påmeding)

 Overnattingsprisene inkluderer  

kaffe/te/fruktpauser, lunsjer og middager.  

Valgene gjøres i påmeldingsskejmaet.

Hellsymposiene	
2019– bringer deg videre…

H
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2019– bringer deg videre…

Helhetlig	korpsdrift

Eksperter	deler	kunnskap

Ledelse	gir	suksess

Læring	og	motivasjon

datoer for de neste hellsymposiene

2020: 17. - 19. januar 

Hovedfokus på voksenkorps 

(Med bl.a. dirigentprofessor Maurice Hamers  

og komponist Stephen Melillo)

2021: 15. - 17. januar 

Fokus på Skolekorps

2022: 21. - 23. januar 

Hovedfokus på Voksenkorpset

2023:  

Hovedfokus på Skolekorpset

Aspirantkorps er tema hvert år

18. - 20. januar

U
tform

ing: H
arald r

ongevæ
r  -  trykk: trykkpartner Lade, trondheim

HALSEN MUSIKKFORENING spiller 

nyttårskonserten på scandic Hell Hotel. 

Nyttårskonserten arrangeres i 2019 for 22. 

år på rad. dette har vært en unik suksess 

for hotellet og arrangørkorpset Halsen 

musikkforening. ikke bare har man opplevd 

at konserten har vært utsolgt (dvs over 700 

personer i salen) de fleste årene. interes-

sen fra media og sponsorer har også vært 

overveldende. 

det siste kan illustres med at flere av  

hovedsponsorene selv kommer og ber om 

å få være med som samarbeidspartner. 

Korpset har også et flott samarbeid med 

en lokalavis som deler ut sin talentpris 

på konserten, og en bank som deler ut 

sin ildsjelpris.
denne suksessen skyldes ikke 

minst de mange dyktige solist ene 

som korpset har engasjert. sjekk 

denne listen: didrik solli tangen, 

solveig Kringlebotn, stephen 

brandt Hansen, bjarne brøndbo, 

Wenche myhre, marian Aas 

Hansen, tore Johansen, Caroline 

Krüger, benedicte Adrian og sigvart 

dagsland. 
Årets hovedsolist er elisabeth «bettan» 

Andreassen, nermere presentasjon er vel 

neppe nødevendig. Vi har også med en an-

nen gjestertist/sanger, sofie Venæs, som er 

fra stjørdal og studerer nå på musikkteater-

høyskolen (3-årig bachelor).

den anerkjente thomas rimul har vært 

dirigent på 12 av de 20 konsertene i tillegg 

til eldar Nilsen, Anders eljas og michael 

Antrobus.
Årets gjestedirigent er tor Halvard Nilsen,  

en svært erfaren og kjent dirigent med både 

bred nasjonal og internasjonal erfaring. 

Opprinnelig fra mo i rana, men jobber nå i 

Namsos som dirigent for både korps og kor.

nyttårSKonSert,		

feStmiddag	og	danS

Halsen Musikkforening inviterer nok  

en gang til vår populære Nyttårskonsert 

Rica Hell Hotell

Lørdag 19. januar kl 18.00

Solist: Stephen Brandt Hansen

Dirigenter: Thomas Rimul

 
 

 

Espen Andersen 
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Vårt helaftenstilbud passer 

meget godt som forsinket 

julebord eller annet festlig lag:

• NYTTÅRSKONSERT 

utdeling av talent- og ildsjelspris 

• GALLABUFFET 

varme og kalde retter, dessert

• DANS Trondheim Ballroom Orkester

Helaften:  

kr 520,- 

(konsert, buffet, dans) 

Grupperabatt: 

kr 490,- 

(minimum 20 pers):  

Konsert: 

kr 250,-

For bestilling/informasjon  

om helaftenstilbudet:

www.hmf-web.no

Telefon: 74 82 89 03
Konsertbilletter selges hos  

Wistex på Torgkvartalet 

Arrangør: Halsen Musikkforening

Samarbeidspartnere:

Halsen Musikkforening inviterer nok  en gang til vår populære Nyttårskonsert Rica Hell HotellLørdag 17. januar kl 18.00

Solister: Jannike Kruse
Siri Bones

Dirigenter: Thomas Rimul   
Espen Andersen 
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Vårt helaftenstilbud passer meget godt som forsinket julebord eller annet festlig lag:• NYTTÅRSKONSERT utdeling av talent- og ildsjelspris • GALLABUFFET varme og kalde retter, dessert• DANS 
Trondheim Storband

Helaften: pr. pers. kr 550,- (konsert, buffet, dans) 
Grupperabatt: pr. pers. kr 520,- (minimum 20 pers):  

Konsert: pr. pers. kr 250,-

For bestilling/informasjon  om helaftenstilbudet:www.hmf-web.noTelefon: 74 82 89 03

Konsertbilletter selges hos  Wistex på Torgkvartalet 

Arrangør: Halsen Musikkforening

Samarbeidspartnere:

Halsen Musikkforening inviterer nok 

en gang til vår populære Nyttårskonsert

Rica Hell Hotell

Lørdag 16. januar kl 18.00

Solist: 

Bjarne Brøndbo
 

Dirigenter: Thomas Rimul

   
Espen Andersen 
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Vårt helaftenstilbud passer 

meget godt som forsinket

julebord eller annet festlig lag:

• NYTTÅRSKONSERT 

utdeling av talent- og ildsjelspris 

• GALLABUFFET 

varme og kalde retter, dessert

• DANS 

Trondheim Storband

Helaften:  kr 590,- 

(konsert, buff et, dans)

Grupperabatt:  kr 550,-

(minimum 20 pers): 

Konsert:  kr 250,-

For bestilling/informasjon 

om helaftenstilbudet:

www.hmf-web.no

Telefon: 74 82 89 03

Konsertbilletter selges hos 

Floriss Blomstertorget på Torgkvartalet 

Arrangør: Halsen Musikkforening

Samarbeidspartnere:



Norges Musikorps Forbund 

 inviterer til Hellsymposiene 2019

Hva passer for deg? 

dirigentsymposiet eller  

korpsleder symposiet?

Stolt, sterk og synlig!

samtidig med symposiene 

 arrangerer Nmf også Ungdoms-

konferansen på samme sted.

Velkommen til Scandic Hell Hotel  

18. - 20. januar!

Mer om innholdet  
i symposiene finner du på  
www.musikkorps.no/hellsymposiene-2019

Dr. Peter Boonshaft 

er kallet en av de mest 

interresante stemmer 

innen musikkudanning 

i dag. Han har dirigert 

rundt Amerika og hele 

verden.  dr. boonshaft 

har skrevet en rekke 

vel mottatt bøker, både 

blandt musikerne og 

blandt kritikerne. Han 

er for tiden i the faculty 

of Hofstra Univer-

sity in Hempstead, 

New York der han er 

Professor of music and 

director of bands.

Per Einar Fon har lang 

erfaring innen ledelse 

og styrearbeid.

Viggo Bjørge har vært 

medlem i eikanger-

bjørsvik musikklag 

siden 1977. Han er 

medeier, styreleder og 

instruktør i Kursverk-

stedet As.

Roger Finnanger 
direktør bedrift i 

fjordkraft og det 

viktigste for han som 

leder er å omgås posi-

tive mennesker som 

gir postiv energi, som 

vil hverandre vel.

Håvard Hinsverk, Geir Ulseth og  

Gørild  M. Meland er ansatte ved Nmf trøndelag 

og arrangørstab for Hellsymposiene 2019.

Bjørn Sagstad er 

dirigent med hele 

verden som arbeidsfelt, 

og leder likeså gjerne 

skolekorps som profe-

sjonelle ensembler. 

velkommen til hell  program

dirigentnettverKet	-	SKoleKorpS dirigentnettverKet	-	aSpirantKorpS KorpSutviKling

fredag	18.	januar	2019

Kl. 18.00 – 21.00
earlybird bonus:

21.00:
middag

innsjekk fra kl. 17.00 for oss som kommer fredag.

How Can We plan for success?

• the band • the people • the rehearsal • the methods • the music

 Peter boonshaft, bjørn sagstad og Grete Helle rasmussen   – Møterom: Stiklestad.

Økonomi/inntekter/sponsing 

• støtteordninger • sponsorarbeid  • salg/markedsføring  • søknads-

skiving • medlemsfordeler • Gode eksempler og praktisk arbeid.  

– Møterom: Værnes.

lørdag	19.	januar	2019		

Kl. 09.00 - 10.45 
earlybird bonus:

Preparation to a great rehearsal: Technic, the score, the music.  

Peter boonshaft  – Møterom: Stiklestad.

Barnet: Læring og metoder. 

birgitte Grong og Annmari Wangin  – Møterom: Værnes.

Ungenes behov i sentrum 

• Hva trenger ungene? • mestring • Øvingstid • Organisering  

• Oppfølging.  Grete Helle rasmussen  – Møterom:  Hell.

Kl. 10.00 innsjekk/registrering/utstilling i lobbyen

Kl 11.00
 MOTIVASJON. Offisiell åpning av Hell symosiene og *Ungdomskonferansen:  Ved roger finnanger.  – Møterom: Hell Congress.

Kl 12.00 Lunsj 

Kl 13.00 How to build and motivate your musicians!  

reherseal Lab med Peter boonshaft, bjørn sagstad og byneset musikkorps

• the basics • methods • rehearsing • Performance  – Møterom: Stiklestad.

Planlegging, instrumentkunnskap og progresjon  

bigitte Grong og Annmari Wangin – Møterom: Værnes.

Styrets ansvar og muligheter: Analyse av korpsets  

utfordringer med forslag til løsninger:

• musikalsk styrearbeid • metoder og prosesser  • erfaringer  

• suksessfaktorer.   

Per einar fon, Korpsbygger/veileder 

Viggo bjørge, Korpsbygger/veileder – Møterom: Hell.

Kl 15.00
Kl 17.00 • 

Musikkens byggesteiner

Annmari Wangin  – Møterom: Værnes.

Kl 18.00 NYTTÅRSKONSERT MED ELISABETH «BETTAN» ANDREASSEN, SOFIE VENæS OG HALSEN MUSIKKFORENING, DIRIGENT TOR HALVARD NILSEN.

Kl 20.30 middag :-)

Søndag	20.	januar	2019

Kl 09.00 Basic methods for successful bandconducting  •  Peter boonshaft – Møterom: Stiklestad

Korpsdrift fra A til Å 
• Nmfs korpsdriftssystem • service og vedlikehold  

• rekruttering • Utfordringer og innspill • Nyheter  

og utvikling 
Odd Petter saltnes og erlend V. thorsen – Møterom: Hell

Kl 10.00
Peter Boonshaft, Bjørn Sagstad og Byåsen Skolemusikkorps:  

Workshop/masterclass – Møterom: Hell Amfi.

Repertoarspill og dirigering av ulike verk for aspiranter. 

birgitte Grong – Møterom: Værnes.

Kl 13.00 baguettelunsj med juice i lobbyen

Kl 13.30
Workshop/Konsert: Samsill, lytting, samarbeid, veien til suksess - Workshop/Concert.  

Peter boonshaft, bjørn sagstad, dag Helle bysting og byåsen skolemusikkorps – Møterom: Hell Amfi.

Kl 15.00 Hjemreise

Erlend V. Thorsen 

har	sammen	med	Odd	

Petter	Saltnes	utviklet	

NMFs	korpsdrifts-

system.

Odd Petter Saltnes 

har	vært	med	og	

utviklet	NMFs		

korpsdriftssytem.

Grete Helle Rasmussen 

Underviser i musikk-

pedagogisk teori og 

Generell musikkdidak-

tikk ved barrat due 

musikkinstitutt

Annmari Wangin 

har hovedansvar og 

underviser i Horn-

metodikk, brasslek, 

brasstudio og blås-

orkestermetodik 

ved musikhøgskolan 

ingesund.

Birgitte Grong 
Musikkonsulent	i	

NMF,	og	underviser	

ved	Universitetet	i	

Stavanger,	Norges	

Musikkhøgskole	

og	Musikhøgskolan	

Ingesund.

Dag Helle Bysting er 

musikklærer, og diri-

gent for byåsen sko-

lemusikkorps. Han er 

en meget etterspurt 

foredragsholder og 

dirigentveileder.


