
Invitasjon til Bjergsted Brass Weekend 18.09 – 20.09.2020. 
 
Det er herved en stor glede å kunne invitere dyktige amatørmusikere over 15 år, musikklinje messingelever, 
høyskolestudenter, musikkpedagoger og profesjonelle messingblåsere til årets Bjergsted Brass Weekend 2020. 
 
Arrangementet finner sted i Universitetets lokaler i Bjergsted Kulturpark fredag 18. september til søndag 20. 
september 2020.  
 
På grunn av den pågående pandemien er vi seint ute med informasjon om årets arrangement. Det kan også bli 
restriksjoner på HVOR MANGE aktive deltagere vi kan ta imot til årets kurs. Så prinsippet er enkelt «først til mølla» 
med påmelding får plass.  
 
Vi vil følge de til enhver tid gjeldende restriksjoner for smittevern, så antall kursdeltagere vi har mulighet til å ta 
imot i år vil kunne endre seg i en eller annen retning fram mot kursstart. Ber om forståelse for dette. 
 
 

Årets tema er «All Brass».  
 

Vi får i år følgende gjesteartister/pedagoger til festivalen: 
 

Nordisk Brass Ensemble (NBE) kommer med sine 10 messingblåsere og ene slagverker med 
deres leder, hans Petter Stangnes i spissen. 
 
I tillegg får vi med oss Grethe Tonheim, trombone og Jane Westervik, trompet/kornett som 
gjestelærere. De kommer primært til å delta på første del av brassuka. 
 

Vi har i år også et samarbeid med Stavanger Symfoniorkester og Norsk orgelfestival. Dette gjør at vi får oppleve 
spennende samarbeidskonserter i Bjergsted hele denne uka. Og et unikt samarbeid med meget inspirerende 
konserter og spennende repertoar hele uka! 
 
Bjergsted Brass Weekend finner sted fredag 18. september kl. 09.00 og avsluttes med konsert søndag 20. september 
kl. 15.00 (konserten er ferdig seinest 16.15).  
Programmet inneholder mesterklasser, kammermusisering og flere spennende konserter. Billetter til noen av 
konsertene må i år bestilles direkte fra medarrangørene, siden det kan være det fortsatt i september er restriksjoner 
på antall publikummer som kan samles. 
 
Vi håper mange messingblåsere vil finne veien til Bjergsted denne weekenden. 
 
 
Konsertoversikt Bjergsted Brass Week 2020: 
 
 
Tirsdag 15. september 2020:  ??  Eventuell konsert “to be announced”. 
 
 
Onsdag 16. september 2020:  19.00  Konsert i Lille konsertsal, Bjergsted 
       Vågen/Stavanger katedralskoles messingensemble 
       Musikkpedagogenes messingensemble 
       Nordisk Brass Ensemble. 
       Arrangør BBW.  Det er stor sannsynlighet for at det vil være et  
       begrenset antall plasser tilgjengelige her.  

Konsertsted: Lille Konsertsal, Bjergsted eller alternativt lokale. 
 



Torsdag 17. september 2020:  19.30  Samarbeidskonsert SSO og NBE med bla.  
Mussorgsky (arr. Elgar Howarth):  Pictures at an exhibition  
for brass ensemble  på programmet. 
Begrenset antall billetter tilgjengelig her. 
Arrangør SSO. Billetter kan kjøpes hos Stavanger Konserthus. 

 
 
Fredag 18. september 2020:  19.30  Samarbeidskonsert SSO og NBE med bla.  

Mussorgsky (arr. Elgar Howarth):  Pictures at an exhibition  
for brass ensemble  på programmet. 
Begrenset antall billetter tilgjengelig her. 
Arrangør SSO. Billetter kan kjøpes hos Stavanger Konserthus. 
 
 

Lørdag 19. september 2020:  18.00  Samarbeidskonsert mellom Bjergsted Brass Week og  
Norsk orgelfestival. Konsert med tre avdelinger: 
 
1. avdeling: Brassensembler med orgel. Bjergsted 

Blåseensemble med ekstra messingblåsere og orgel. 
 Mange av kursdeltagerne involveres i noe repertoar her. 
 

2. avdeling: NyNorsk messingkvintett med orgel 
 

3. avdeling: Nordisk Brass Ensemble med orgel og  
Bjergsted Blåseensemble med kursdeltagere og orgel. 

 
Arrangør for denne konserten er Norsk orgelfestival i 
samarbeid med Stavanger Konserthus.   
Det er stor sannsynlighet for at det vil være et begrenset antall 
plasser tilgjengelige her. Billetter kan kjøpes via Stavanger 
Konserthus. 

 
 
Søndag 20.september   15.00  Stor avslutningskonsert med eventuell uroppføring av nytt  
       messingensembleverk. 
       Kursdeltagerne deltar her pluss Nordisk Brass Ensemble. 

Arrangør BBW.  Det er stor sannsynlighet for at det vil være et  
 begrenset antall plasser tilgjengelige her. 

Konsertsted: Lille Konsertsal, Bjergsted eller alternativt lokale. 
 

Ønskes ytterligere informasjon om prosjektet, ber jeg dere ta kontakt med undertegnede. 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

________________________________ 
PK Svensen         PK Svensen (sign.) 
Trombone professor 
Fagseksjonsleder messing, treblås og slagverk 
Universitetet i Stavanger 
Epost:  per.k.svensen@uis.no 
Telefon: 47 88 60 66 
 
 
 

mailto:per.k.svensen@uis.no


Påmeldingsblankett Bjergsted Brass Weekend 2020: 
 

Jeg ønsker å delta som aktiv deltager på BBW 2020: 
 
 
Søknadsdato:  2020  
 
(obs. hvis det er dissens mellom e-post dato og søknadsdato, er det epost dato som blir registrert som søknadsdato! 
 
 
Navn:     E post:       

     
Adresse:     Instrument:      
 
     Telefon:      
 
     Alder:       
 
Jeg er:                               musikkstudent på:       høyskole/universitet 
 
   elev på musikklinje:       musikklinje 
 

kulturskoleelev på:       kulturskole 
 
   amatørmusiker i :       korps 
 

musikkpedagog ved:       kulturskole 
 
   profesjonell/frilansmusiker:       
 
 
 
Jeg ønsker å spille på masterclass (kan ikke garantere at alle får plass her): Ja:  Nei:   
 
Jeg ønsker å delta på kammermusikk:      Ja:  Nei:   
 

Kursavgift er kr. 1.000. 
 
Kursavgiften forhåndsbetales innen mandag 13. september 2020 til konto: 
 
Bjergsted trombonelaug:  9685 29 84 403. 
 
Kursavgiften inkluderer undervisning under selve weekendkurset og entre til de konsertene dere medvirker på under  
weekenden. Det gir også gratis entre til konserten onsdag 16. september.  
 
Eventuelle konsertbilletter til de andre konsertene kan det komme en ekstra avgift på – siden dette er samarbeids- 
konserter med begrenset antall billetter tilgjengelig. Vi vil holde oss oppdatert om de til enhver tid gjeldende smittevern-regler.  
Hvis samfunnet åpnes opp ytterligere, og tillater flere konserttilhørere i september, kan det komme positive endringer her som  
gjør at vi kan få tilgang til billetter til redusert pris til samarbeidsarrangementene (konsertene med SSO og eventuelt under Norsk  
orgelfestival). 

 

Påmeldingen sendes elektronisk til: per.k.svensen@uis.no 

 
eventuelle spørsmål kan også sendes meg på denne e-post adressen.  
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