VELKOMMEN TIL BLÅTT KURS PÅ
TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE!

Takk for at du har meldt deg på blått kurs! På blått kurs skal vi spille, og
få nye venner – dette blir topp! I denne brosjyren kommer det litt
informasjon om hva vi gjør på kurs, hva en må ha med seg og hvilke
regler som er på Toneheim.
På blått kurs er det spilling og ferdighetsutvikling som står i fokus. Du
skal også innom forskjellige grupper og ensembler. Blant annet:
Instrumentalgrupper: Her spiller du sammen med andre som spiller
det samme instrumentet som deg, og gruppa har en egen lærer.
Korps: Her spiller alle elevene på blått kurs sammen og det er
musikalsk leder som er dirigent.
Valgfag: Her velger du et fag som du har lyst til å fordype deg mer i.
Hvilke valgfag som tilbys varierer fra kurs til kurs, men eksempler på
tidligere valgfag er dirigering, messingensemble og yoga.
Musikklære: På blått kurs er det også musikklæreundervisning, her blir
elevene delt inn etter nivå.
Spilling med pianist: Det er også mulighet for å spille med pianist og
øve inn solostykker. Det er også mulighet til å spille solo på huskonsert.

Dato: 14. – 20. juli 2019.
Avslutningskonsert i Vang Kirke
lørdag 20. juli kl. 16.00.

HUSKONSERTER
Hver kveld kl. 18.30 holdes det huskonserter i aulaen på Toneheim.
Konsertene er gratis og åpne for alle.

ANKOMST
Oppmøte er kl. 10.00 søndag 14. juli, og kl. 11.00 holdes det et
informasjonsmøte for elever og foresatte.
MÅLTIDER
Frokost: 08.00
Lunsj: 12.00
Middag: 16.00
Kveldsmat: 19.30
Det er i tillegg anledning til å kjøpe brus og godteri på automater på
Toneheim. Vær oppmerksom på at disse automatene kun tar mynter.
Det er ikke lov å spise godteri eller drikke brus før etter kveldsmat.
UTSALG
På Toneheim er det også et utsalg med musikkrekvisita, noter og
lærebøker.
DU MÅ HA MED
- Sengetøy og laken, evt sovepose.
- Håndkle og toalettsaker.
- Instrument, notestativ og mute. Husk at alt merkes med navn!
- Blyant og andre skrivesaker.
- Lærebøker og solostykker hvis du har.
- Lommepenger til bruk i automat og utsalg.
- Pen bukse eller skjørt til avslutningskonserten.
- Slagverkere tar med skartptromme med stativ, øvingstromme/
pad, stikker, klubber, køller og diverse rytmeinstrumenter.

KURSLEDELSE
Musikalsk leder: Jon Kristian Solberg, tlf. 406 43 112
Administrativ leder: Dag Otto Jostad, tlf. 900 43 761
Nattevakt: David Hveem, tlf. 916 74 907
NMF Innlandet: Ola Fredheim Haug, tlf. 934 61 349
FACEBOOK
Det vil i løpet av kurset bli lagt ut bilder og informasjon på Facebooksiden til NMF Hedmark og Oppland. Hvis du ”liker” siden vil du kunne
følge med på hva som skjer på kurs.
ORDENSREGLER
Kl. 22.00 skal alle være inne på hyttene.
Kl. 23.00 skal alle sove.
Det er ikke lov å forlate Toneheims område. Hvis noen blir hentet skal
det gis skriftlig beskjed til administrativ leder eller nattevakt.

