
NMF ØST



DIRIGENTNETTVERK

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Oslo Kulturskole og Norsk
Noteservice, inviterer med dette skolekorpsdirigenter til
Dirigentnettverket i Øst. Velkommen til en spennende og viktig fagdag!
Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte
relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.

SAMARBEIDSPARTNERE
NMF Øst prioriterer dirigentnettverk høyt og sørger for at kostnaden for 
å delta holdes så lav som mulig. Korps og kulturskoler vil være viktige
aktører i denne satsingen, og Oslo Kulturskole er en viktig
samarbeidspartner. Det samme er Norsk Noteservice, som deltar med 
noteutstilling og informasjon.

OM FOREDRAGENE
Repertoar – tilrettelegging og arrangering
Viktige mål i korpset er at musikantene skal oppleve mestring og
spilleglede. Vårt viktigste verktøy i undervisningen er repertoaret. I 
dette foredraget får du kunnskap om hvordan du kan lykkes i 
tilretteleggingen av repertoaret for ulike besetninger og dine 
musikanter.

Planlegging og ekstern samhandling
Korpset er en viktig kulturaktør i lokalmiljøet. For at musikantene skal
oppleve et helhetlig opplæringsmiljø og at korpset skal få en tydelig
plass i nærmiljøet er det viktig med gode planer og at aktørene som
påvirker musikanten og korpset samhandler. Sentralt i foredraget er
samhandling korps og kulturskole samt oppvekstmiljøet for øvrig.



PRAKTISK
29. mars 2019
Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5

PROGRAM
09:00: Velkommen
09:15: Repertoar, ved Robert Solberg Nilsen
11:45: Dirigentsatsing i NMF, ved Birgitte Grong
12:15: Enkel lunsj
13:00: Ekstern samhandling, ved Endre Lindstøl

15:30: Slutt

FOREDRAGSHOLDERE

Birgitte Grong bor i Skien, er utdannet musikk-
pedagog 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 ved Musikhögskolan Ingesund.

Robert Solberg Nilsen har sin bakgrunn i korpsmiljøet i 
Vestfold. Hovedfag I 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.

Endre Lindstøl er rektor ved Larvik kulturskole og
høgskolelektor ved Norges Musikkhøgskole. Larvik 
kulturskole er opptatt av et tett og systematisk
samarbeid med skolekorpsene i kommunen for å tenke
helhetlig rundt opplæringen av unge musikanter. 
Grunnskole og videregående skole er også naturlige

partnere i et slikt samarbeid.



PRIS
Gratis.

PÅMELDING
Påmeldingskjema og utfyllende informasjon finner du her: 
musikkorps.no/DirigentnettverkOst

Påmeldingsfrist: 1. mars

INFORMASJON
For nærmere informasjon, ta kontakt med Iver Vatvedt,

musikkonsulent i NMF Øst: iver@musikkorps.no // 982 82 370


