Grått kurs Ørsta 2021
Dato:
Brassband: 24.-27.juli og janitsjar: 29.juli- 1.august.
Sted: Møre folkehøgskule, Kyrkjegata 48, 6150 Ørsta
Oppmøtetid: 14:30 – 16:00.

VELKOMMEN!

Velkommen til Grått kurs Ørsta!
Her kommer litt informasjon om årets sommerkurs.
Pr. 29. juni er det totalt 96 påmeldte deltakere, fordelt på 33 på brass
og 63 på janitsjar. Av disse er det 11 deltakere på begge kurs +
Bjørn Frode som i tillegg til å være leirsjef skal spille på begge kurs

Stab:
Dirigent

John Philip Hannevik har hovedfag i musikkvitenskap (MA) fra
Universitetet i Oslo, og han arbeider på heltid som dirigent, arrangør
og utøver. Han har ledet brassband, janitsjarkorps, kor og
symfoniorkestre på toppnivå i Norge, og han har arrangert og dirigert
på CD-innspillinger og konserter for noen av Norges fremste artister,
slik som Sissel Kyrkjebø, Rein Alexander, Halvdan Sivertsen, Lars Martin
Myhre, DDE og Bjørn Eidsvåg.
Philip var finalist ved EBBAs internasjonale dirigentkonkurranse i 2003,
og han har reist som musiker i en rekke land i Europa, Afrika, Nord- og
Sør-Amerika. Philip har tidligere vært musikalsk leder for Oslofjord
Brass (som han var med og startet), Sandefjord Brass Symposium,
Molde Brass Band, Drammen Konsertorkester, Templet Hornorkester,
Vestre Aker Musikkorps og Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester.
For den kommende sesongen er han musikalsk leder for Nittedal og
Hakadal janitsjar og Kleppe Musikklag

Leirsjef

Årets leirsjef er slagverkeren og trønderen, Bjørn Frode Hansen. Bjørn
Frode vil ta hånd om alt det praktiske rundt kurset og vil også holde
kontakten med oss på kontoret i løpet av kurset om det skulle være
behov for det.

Praktisk informasjon
Innkvartering
Vi bor, spiser og spiller på Møre Folkehøgskule i Ørsta. Innkvartering er i
enkelt eller dobbeltrom, og
Bjørn Frode setter opp romplan etter ønsker fra påmeldingen. Informasjon
om hvor dere bor får dere ved ankomst.
Det blir tre måltider om dagen – disse kan bli justert noe etter aktiviteter
/ konserter. Om noen av dere har matallergier så må dere gi oss beskjed
om det i god tid før kursstart om dere ikke allerede har gjort det. For dere
som ikke bor på Folkehøgskolen, er alle måltider, unntatt frokost,
inkludert i prisen.
Nye håndklær:
Det vil bli plassert en stabel med nye håndklær i gangen utenfor rommene
som dere kan hente ved behov.
Alkoholservering:
Skolen har skjenkeløyve, det er derfor ikke lov til å nyte medbrakt alkohol
på skolens fellesarealer. Åpningstider i baren får dere informasjon om på
leiren. Det er avhengig av de gjeldene reglene for alkoholservering når
kurset pågår.
I år er det følgende tilbud i baren: Hansa pilsner, Ipa og fatøl, to typer
cider, rød- og hvitvin, kr 70,- pr enhet. Ingen øl på tapp i år.
Smittevern:
Vi følger til en hver tid gjeldene
regler for smittevern. Kurset blir
avklart med kommuneoverlegen
i forkant.
Ved et eventuelt utbrudd vil
vi følge NMF sin beredskapsplan
og holde alle involverte informert.
Vi har trygghet i forsetet.

Timeplan
En detaljert timeplan får dere ved kursstart.
Vi legger ved timeplanen fra et tidligere kurs, som et
utgangspunkt og oversikt over kurset. Her vil det komme
forandringer dere blir informert om ved kursstart:
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Konsert i sentrum:
Det blir også konsert i sentrum i samarbeid med Ørsta turistkontor på
dag 3. Bjørn Frode og John Philip vil gi utfyllende informasjon om sted
og hva dere skal ta med under kurset.
Ekstra overnattingsdøgn:
For dere som skal på begge kursene er ekstra døgnet mellom kursene
dekket i påmeldingsavgiften.
Om noen av dere ønsker å komme dagen før, eller bli igjen til dagen
etter må dere selv sjekke muligheten for det. Dere bestiller ekstra
overnattingsdøgn på mail til:
beate.flo@more.fhs.no med bjofhans@online.no i kopi.
Pris:
30.-31. juli (før brassband):Enkeltrom kr 400,- dobbeltrom 700,-. Prisen
er uten frokost.
3.-4. august og 4.-5. august: Enkeltrom 450,- dobbeltrom 800,- pr. døgn.
Prisen er med frokost. Frokost serveres kl 09.30 til 10.00.
Husk å oppgi at dere skal på Grått kurs i regi av NMF Nordvest.
Om dere ønsker hotellovernatting er Hotell Ivar Aasen, nærme og bra.
Mer informasjon om det hotellet finner dere her:
http://www.hotellivaraasen.no/

HUSKELISTE
Instrument (-er)
Notestativ
Muter o.l.
Ensemblenoter du måtte ønske å prøve ut
Personlige nødvendigheter (som toalettsaker og klær…)
Og selvsagt masse spilleglede og godt humør!!
Det er ikke nødvendig å ta med sengetøy.

NMF Nordvest vil stille med noe ensemblenoter, men vi oppfordrer
dere til å ta med noe selv hvis dere har.
Vedlagt e-posten følger en besetningsliste også inkludert evt.
biinstrumenter (ikke partiturrekkefølge) pr. 30.6.21
Spørsmål:
Har dere noen spørsmål eller ønsker mer informasjon?
Ta kontakt så svarer vi!
Tlf.: 98 24 11 64 eller
på e-post nordvest@musikkorps.no

