DIRIGENTNETTVERK i NMF ØST
Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Norsk Noteservice og Oslo Kulturskole, inviterer
med dette korpsdirigenter til nytt møte i Dirigentnettverket i Øst. Hovedfokuset vil være
skolekorps, men voksenkorps-, kor- og orkesterdirigenter er selvfølgelig hjertelig velkommen!
Velkommen til en spennende og viktig fagdag! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi
rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.
Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet, støttet av Dextra Musica.
Velkommen!
PRAKTISK
6. mars 2020
Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5

PROGRAM
09:00
09:15
10:30
10:45
12:00
12:45
14:50
15:00

– Velkommen
– Haakon Esplo
– Pause
– Åpen time
– Lunsj
– Christian Breistein
Kort informasjon om neste samling.
– Slutt og vel hjem

PÅMELDING
Påmeldingskjema og utfyllende informasjon finner du her: musikkorps.no/Dirigentnettverk20
PRIS
Gratis.

OM FOREDRAGENE
Haakon Esplo (musiker og komponist)
Haakon vil presentere noen av sine egne komp/arr og også ta for seg hvordan man kan tilpasse disse
til ulike behov. Han vil også dele tanker om rekruttering, å holde på musikanter etc.
Haakon Esplo er utdannet blokkfløytist ved NMH, med fordypning i musikkformidling. Han har vært klarinettist og
dirigent for flere skole- og amatørkorps i tillegg til medlem i ensembler og band.
Haakon har rundt 200 forlagsutgivelser, hovedsakelig for korps, men også for kor, ensembler og soloinstrumenter.
Hvert år gjør han 60-70 egne konserter for barn og familier sammen med korps (barnekonsert.no). Mange benytter
konsertene aktivt til rekrutteringsarbeid, noe Haakon har spesialisert seg på de siste 15 årene.

Christian Breistein (dirigent)
Hva skal til for å nå høye musikalske ambisjoner?
Det er mange faktorer og mennesker som spiller inn i å bygge et korps som låter bra. Midtun skoles musikkorps lykkes
med høye musikalske resultater. Christian Breistein forteller her om organiseringen og bidragsytere i og rundt
korpset, hvordan han legger opp året og effektive øvelser.
Christian har bred erfaring som kulturskolerektor og dirigent og deler her sine gode erfaringer, utfordringer han
møter på veien og praktiske tips.

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.

INFORMASJON
For nærmere informasjon ta kontakt med musikkonsulent Iver Vatvedt: iver@musikkorps.no // 982 82 370

