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VIKTIG INFO: 

Oppmøte 

Søndag 1.august mellom                

12.30 og 14.30.  

 

Infomøte/konsert   

 kl. 15.00 i Gymsalen. 

 

Det er ikke matservering 

før kl. 19.00 første kursdag. Ta 

med matpakke. 

 

Avslutningskonsert 

Lørdag 7.august kl. 13.00 

i Kuben Kulturhus  

 

Velkommen til sommerkurs! 
Namdals Folkehøgskole, Grong 

BLÅTT KURS 2021 

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.  

• Romønsker, eller opplysninger vi i leirledelsen trenger å vite (f.eks. allergier), sendes på e-

post til leirsjef Siri Møller-Holst: sirimoellerholst@gmail.com, frist: 10.juli 

• I år må vi unngå turer ned til sentrum for å handle, og vi kommer derfor til å organisere en 

liten kiosk med litt basis-snop og brus oppe på skolen. Nødvendige handleturer skjer kun 

etter nærmere avtale med kursledelsen. Brudd på dette kan medføre hjemsendelse. 

• Vi vil følge gjeldende smittevernregler i kursperioden, med fokus på håndvask/spriting og 

holde avstand der det er praktisk mulig. 

• Er du i syk/dårlig form oppmøtedagen: bli hjemme og ta en koronatest, og gi oss beskjed. Så 

er det mulig å komme etter når du har testet negativt for korona😊 

• Ved sykdom med symptomer relatert til covid-19 under kurset blir personen umiddelbart 

innkvartert på eget isolasjonsrom. Kursledelsen vil i samråd med foresatte og kommunen 

vurdere testing, eller organisere hjemreise. 

• Ved evt smitteutbrudd vil hele kurset samlet måtte forholde seg til gjeldende karanteneregler 

 NYTT: i år har vi kiosk på skolen for å unngå snop-handling i Grong sentrum, betaling vipps eller kort 

mailto:sirimoellerholst@gmail.com
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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 7. august kl. 13.00. 

Sted: Kuben Kulturhus, Grong 

Be med deg ditt korpsstyre og dirigent på konserten! 

 

Dette ordnes av deltakerne selv. De kollektive reisemulighetene 

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 aktuelle 

togene. Ta eventuelt kontakt med et reisebyrå eller ruteselska-

pene.  

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 årets dirigent Stian 

Rødskjær. 

LÆRERE OG LEDERE 2021 

Fløyte:  

Klarinett: 

Saxofon: 

Trompet:  

Horn: 

Trombone: 

Euphonium: 

Tuba: 

Slagverk: 

Dirigent: 

Kursleder: 

Leirsjef: 

Ass.leirsjef: 

Leirassistent: 

Leirassistent: 

 

Ane Fiskum Sunde 

Nils Marius Kjøsnes 

Svein Tore Werstad 

Geir Morten Øien 

Margrethe Gabrielsen Lysholm 

Jørgen Simarud Stabell 

Tore Haug Samuelsen 

Nicolai Kjenstadbakk Berg 

Jon Gunnar Gundersen 

Stian Rødskjær 

Geir Ulseth 

Siri Møller-Holst 

Mari Malm Mørkved 

Eli Hatlehol 

Viktor Hassel 
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Blåsemafian er en norsk instrumentaltrio bestående av Jørgen Lund Karlsen på saksofon, Sigurd Evensen 
på trombone og Stig Espen Hundsnes på trompet.  

Blåsemafian ble dannet i 2016. Siden har gruppen jobbet som støttemusikere ved en rekke tv-produksjoner, 
og de har samarbeidet med artister som Marcus & Martinus, Madcon, Cezinando og Angelina Jordan. Fra 
slutten av 2010-årene begynte trioen å jobbe for å etablere seg som selvstendige artister, og i 2019 slapp de 
sin første singel «Into the Light» med Tony B.  

I 2021 ble de ble kjent for et større norsk publikum da de deltok i Melodi Grand Prix. Der deltok de med melo-
dien «Let Loose», med vokal av Caroline «Hazel» Teigen. De vant delfinale 1 lørdag 16. januar 2021, og ble 
dermed en av deltakerne i finalen 20. februar 2021.  

 

Blåemafian kommer til oss på torsdag og da blir det en workshop med mye musialsk moro for alle sammen. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk
https://no.wikipedia.org/wiki/Saksofon
https://no.wikipedia.org/wiki/Trombone
https://no.wikipedia.org/wiki/Trompet
https://no.wikipedia.org/wiki/Marcus_%26_Martinus
https://no.wikipedia.org/wiki/Madcon
https://no.wikipedia.org/wiki/Cezinando
https://no.wikipedia.org/wiki/Angelina_Jordan
https://no.wikipedia.org/wiki/Melodi_Grand_Prix_2021
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 DELTAKERE PR. 25.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: 2 

• Klarinett: 7 

• Saxofon: 7 

• Kornett/Trompet: 5 

• Horn: 3 

• Trombone: 6 

• Baryton: 3 

• Tuba: 2 

• Slagverk: 4 

• Totalt: 39 

 

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          Frist: 10.juli 

mailto:sirimoellerholst@gmail.com
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  REGLEMENT FOR DELTAKERNE 

HUSKELISTE 

1. Likeverd og inkludering: Alle deltakere skal vise respekt for alle mennesker, uavhengig 
av alder, kjønn og kjønnsidentitet, religion, seksuell legning, funksjonsevne, sosial status, 
etnisk tilhørighet eller politisk ståsted.  

2. Respekt for andres integritet og grenser: Sommerkursene skal være et trygt 
sted hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Det skal være en lav terskel for å 
melde fra om overskridelser av personlige grenser. Alle tilknyttet sommerkursene har et 
bevisst forhold til sosiale medier og deling av bilder og videoer, og følger våre retningslin-
jer for publisering på nett. Vi respekterer personvern, og innhenter samtykke før bilder 
eller utsagn fra personer skal publiseres.  

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

4. Deltakerne skal møte opp i god tid før undervisningstimene, slik at man er spil-
leklar når timen begynner. 

5. Deltakerne skal primært oppholde seg innenfor skolens område under kurset. 
Eventuelle turer utenfor skolens område skal organiseres av kursets ledelse. 

6. All bruk av rusmidler er forbudt. Brudd på denne bestemmelsen vil øyeblikkelig 
føre til utvisning fra kurset uten refusjon av kursavgiften. 

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

8. Ved mistanke om sykdom relatert til covid, blir vedkommende umiddelbart 
henvist til et eget isolasjonsrom, og nødvendig testing eller hjemreise 
organisert. 

9. Kursleder er smittevernansvarlig under kurset. Alle deltakere skal følge regler 
og anbefalinger for spriting/vasking av hender, og unngå nærkontakt så langt 
det er praktisk og fysisk mulig 

10. Brudd på reglementet kan føre til utvisning fra sommerkurset uten refusjon av 
kursavgiften. 

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 

 

Kursleder:    Telefon: 982 82 377 

     e-post:  geir@musikkorps.no 

 

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

 

Ass.leirsjef:    Telefon: 402 88 340 

     e-post:  mari@musikkorps.no 

 

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       402 88 340 Mari Malm Mørkved 

    

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   Mari Malm Mørkved 

Kursleder            Leirsjef         Ass.leirsjef 

 

 

Vedlegg:  Timeplan 

  Deltakerliste 

   

mailto:sirimoellerholst@gmail.com

