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VIKTIG INFO: 

Oppmøte 

Søndag 28.juli mellom                

12. 30 og 14. 30.  

 

Infomøte/konsert   

 kl. 15.00 i det nye Amfiet. 

 

Det er ikke matservering 

før kl. 19.00 første kursdag. Ta 

med matpakke. 

 

Avslutningskonsert 

Lørdag 3.august kl. 13.00 

i Kuben Kulturhus  

 

Velkommen til sommerkurs! 
Namdals Folkehøgskole, Grong 

BLÅTT KURS 2019 

NMF Trøndelag har registrert din påmelding til årets sommerkurs. Vi 

arbeider nå med å legge forholdene til rette slik at både deltakere og 

lærere vil få et så bra opphold som mulig.  

Opphold på Namdals Folkehøgskole 

Innkvartering, bespisning og aktiviteter skjer på folkehøgskolen. Deltakerne bor på skolens 

internatanlegg. Hvis noen ønsker å bo sammen, vennligst gi beskjed innen 15. juli. Send e-post til 

leirsjef Siri Møller-Holst: sirimoellerholst@gmail.com og vi vil gjøre så godt vi kan for å 

etterkomme alle ønsker. 

 Vi vil få besøk av pianist under kurset så ta med solo og pianonoter til dette 
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 Reise til og fra grong 

                                                                       ORGANISERING AV DAGEN / TIMEPLAN 

AVSLUTNINGSKONSERT 

Sommerkurset avsluttes med felles konsert for familie, slekt og venner  

lørdag 3. august kl. 13.00. 

Sted: Kuben Kulturhus, Grong 

Be med deg ditt korpsstyre og dirigent på konserten! 

 

Dette må ordnes av deltakerne selv. De kollektive reisemulighet-

ene til og fra Grong er tog og buss. Folkehøgskolen ligger ca. 3 

km fra stasjonen, og det vil bli satt opp bil/buss til og fra de ak-

tuelle togene. Ta eventuelt kontakt med et reisebyrå eller ruter-

selskapene. Vi oppfordrer også deltakerne til å se på deltaker-

lista. Man kan jo reise flere fra samme korps eller sted, i en bil. 

Undervisning og andre spilleaktiviteter vil i ho-

vedsak skje i tidsrommet 09.00-19.00 hver dag. 

Det vil også bli lagt opp til diverse sosiale og mu-

sikalske aktiviteter på kveldstid. Se ellers 

vedlagte timeplan. 

På bildet til venstre ser du musikalsk leder Irene 

Anda fra NM tidligere et år der hun ledet 

Musikkforeningen Nidarholm til sølv!! 

LÆRERE OG LEDERE 2019 

Fløyte:  

Obo: 

Klarinett: 

Saxofon: 

Trompet:  

Kornett: 

Horn: 

Trombone: 

Euphonium: 

Tuba: 

Slagverk: 

Piano: 

Dirigent/dirigentlærer: 

Musikalsk/adm. leder: 

Leirsjef: 

Leirassistent: 

Guro Haugan 

Elin Torp Meland 

Nils Marius Kjøsnes 

Svein Tore Werstad 

Geir Morten Øien 

Ingrid Hesjedal 

Staffan Lunden-Welden 

Espen Andersen 

Robert Childs 

Øystein Baadsvik 

Lars Sitter 

Elina Karpinska 

Irene Anda 

Geir Ulseth 

Siri Møller-Holst 

Jørgen Simarud Stabell 
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Masterclass med Robert «Bob» Childs 
Robert Childs is a leading figure in the world of brass music. For over thirty 
years he has performed at the highest level giving solo performances in 
many of the world's most prestigious venues. He has given masterclasses 
throughout Europe's finest conservatoires and is now recognised as a leading 
education specialist within his field. In the year 2000 Robert relinquished 
his enviable position as principal euphonium and bandmaster with the Black 
Dyke Band in order to become Principal Conductor and Music Director of 
Cory, the Champion Band of Wales. Robert's success with Cory has been un-
precedented and having returned to his homeland of Wales he is now Direc-
tor of Brass Band Studies at the Royal Welsh College of Music, Musical Direc-
tor of the National Youth Brass Band of Wales, and Managing Director of 
'Performing Arts Education' - a consultancy firm dedicated to Robert's pas-
sion for education. View these pages for audio clips, resource material, 
downloads and much more! 

 

www.robertchilds.co.uk 
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 DELTAKERE PR. 20.JUNI 

ALLERGIER/SYKDOMMER? 

DELTAKERAVGIFT 

Faktura for betaling av kurskontingent er sendt til musikkorpsene eller til personlig adresse. 

Kursavgiften  må være betalt før deltakerne kan møte på kurset. Vi gjør oppmerksom på at det er 

bindende påmelding. 

• Fløyte: 11 

• Obo: 4 

• Klarinett: 15 

• Saxofon: 6 

• Kornett/Trompet: 17 

• Horn: 2 

• Trombone: 3 

• Baryton: 4 

• Tuba: 3 

• Slagverk: 6 

• Totalt: 69 

 

Dersom noen av deltakerne har allergier eller sykdommer leirledelsen bør vite 

om, ber vi om at det blir gitt skriftlig beskjed om dette til leirsjefen snarest:  

sirimoellerholst@gmail.com 
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REGLEMENT FOR DELTAKERNE 

HUSKELISTE 

1. Deltakerne plikter til enhver tid å rette seg etter de beskjeder som blir gitt av kursets 

administrasjon og lærere. 

2. Alle fastsatte frammøtetider, rosignal, vekke - og spisetider skal overholdes. 

3. Deltakerne skal møte opp i god tid før undervisningstimene, slik at man er spilleklar 

når timen begynner. 

4. Deltakerne skal primært oppholde seg innenfor skolens område under kurset. Eventu-

elle turer utenfor skolens område skal organiseres av kursets ledelse. 

5. All bruk av rusmidler er forbudt. Brudd på denne bestemmelsen vil øyeblikkelig føre til 

utvisning fra kurset uten refusjon av kursavgiften. 

6. Det skal være ro fra kl. 23.00 til kl. 07.00. 

7. Brudd på reglementet kan føre til utvisning fra sommerkurset uten refusjon av kursav-

giften. 

Instrument, notestativ, noteklype, marsjmappe, bærereimer/sele til store instrumenter 

(husk å merke stativet ditt!), skrivesaker og skrivepapir. Personlig note-og spillelitteratur 

til individualundervisningen og egenøving. Treblåserne må medbringe fliser, 

messingblåserne ventilolje etc. Slagverkerne skal medbringe stumtromme (pad), skarp-

tromme med stativ og trommestikker/køller. Ta gjerne med noe spennende perc-utstyr! 

 

Ta med solonoter med pianostemme til akkompagnatør hvis du har. 

 

Toalettsaker og sovepose/dyne/laken. (Folkehøgskolen stiller med madrasser til alle.) 

Fritidstøy og "finklær" til avslutningskonserten. 

 

Det er viktig at du møter godt forberedt til kurset. Øv daglig den siste tiden så spille-

formen er stigende, da har du aller mest utbytte av kurset.  

 

VIKTIG: Påse at instrumentet er i god stand før kurset. Det er kjedelig å ha et instru-

ment som ikke fungerer... 

 

Ta med massevis av godt humør! 
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 ANDRE OPPLYSNINGER 

KONTAKTINFORMASJON 

Det vil gå nattevakt/brannvakt fra kl. 23.00 - 07.30. 

Ta med ball, kort, spill, basse, gitar o.l. 

Arrangøren vil også stille med noe fritidsutstyr. 

 

NMF Trøndelag:     Fjordgata 1, 7010 Trondheim 

     Telefon: 98 24 11 65 

     e-post:  trondelag@musikkorps.no 

     Nettsted: www.musikkorps.no 

 

Musikalsk/Adm. leder:   Telefon: 982 82 377 

     e-post:  geir@musikkorps.no 

 

Leirsjef:    Telefon: 410 74 262 
     e-post:  sirimoellerholst@gmail.com 

 

Namdals Folkehøgskole:    7870 Grong 

     Telefon: 74 33 20 00 (skolens administrasjon) 

 

 

Mobiltelefon under kurset:      982 82 377 Geir Ulseth             410 74 262 Siri Møller-Holst 

    

Kursledelsen ønsker alle deltakere en god sommer. Vi gleder oss til å treffe dere på Grong! 

 

Vennlig hilsen NMF Trøndelag 

 

 

Geir Ulseth                           Siri Møller-Holst 

Musikalsk/Adm. leder         Leirsjef 

 

 

Vedlegg:  Timeplan 

  Deltakerliste 

   


