INNLANDET

DIRIGENTNETTVERK
Norges Musikkorps Forbund Innlandet inviterer herved til den andre
samlingen i det nye dirigentnettverket i regionen! Denne gangen vil
nettverket favne om alle korpsdirigenter, styreledere og
kulturskolerektorer i Hedmark og Oppland.
Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte
relasjoner, erfaringsutveksling og diskusjon. Etter hvert vil NMF etablere
dirigentnettverk i alle regioner.
Vi inviterer til to dager der vi skal drøfte problemstillinger rundt
rekruttering til korpsene, og hvordan vi som dirigenter kan bidra til en
jevn tilgang på nye medlemmer og hvordan alle so voksne som har med
korpset å gjøre kan jobbe for å unngå frafall fra korpsene våre.

SAMARBEIDSPARTNERE
NMF prioriterer dirigentnettverk høyt og arbeider med å holde den
enkelte deltagers utgifter på et lavt nivå, samtidig som vi også
samarbeider godt med Kulturskolerådet i forhold til de deltagerne som er
ansatt i en kulturskole. Vi håper alle bidrar for at dirigenter skal få
deltatt på nettverkssamlinger – dette tjener både korps, kulturskole og
den enkelte dirigent på.

PRIS

For lørdag – søndag: kr 2750,- (inkl overnatting/måltider)
For søndag: kr 750 (inkl. lunsj)
PÅMELDING
Påmeldingskjema og utfyllende informasjon finner du her:
https://musikkorps.no/dirigentnettverk-innlandet/
For nærmere informasjon, ta kontakt med
Ola Fredheim Haug, musikkonsulent NMF Innlandet
ola@musikkorps.no, tel 93461349

Nord Odal, 15. og 16. februar 2020:
Milepelen Vertshus , Sagstua

PROGRAM:
Lørdag 15. februar:
1200-1300: Innsjekk
13:00: Samling for dirigenterr
18:00: Middag

Søndag 16. ferbruar:
Frokost
09:00: Samling for dirigenter, styremedlemmer,
kulturskolerektorer o.a
13:00 Lunsj
14:00: Oppsumeringer
15:00: Konsert med regionkorpset HOKK

FOREDRAGSHOLDERE:
Birgitte Grong og Erling Myrseth er begge kjente
for mange i korpsbevegelsen. Birgitte er spesielt
godt kjent med utfordringer og metodikk knyttet
til de yngste korpsmusikantene, og er ansvarlig
for mye av NMFs satsning på dette området.
Erling har lyktes svært godt i sitt arbeid med
rekruttering i skolekorpset han dirigerer til
daglig.
Begge vil dele av sine erfaringer og tanker både
til dirigentene og de ander på kurset

FAGPAKKER
Innholdet i Dirigentnettverk tar utgangspunkt i tekster fra Digitale
skolekorpsstudier ved Universitetet i Stavanger. Temaer er delt inn i
fire fagpakker. Region Hedmark/Oppland tar sikte på å tilby alle
fagpakkene i løpet av en to-års periode. Styremedlemmer,
kulturskolerektorer og eventuelt andre aktuelle inviteres inn til deler
av fagpakke A og C.
FAGPAKKE A
Rekruttering
- For dirigenter, styremedlemmer og kulturskolerektorer
Repertoar – tilrettelegging og arrangering
- For dirigenter
FAGPAKKE B
Metodikk - nybegynner
- For dirigenter
Valg av repertoar
- For dirigenter
FAGPAKKE C
Planegging og ekstern samhandling
- For dirigenter, styremedlemmer og kulturskolerektorer
Metodikk – generell
- For dirigenter
FAGPAKKE D
Å jobbe fra podiet - motivsjon og mestring
- For dirigenter
Partiturstudier
- For dirigenter

