
 

 

 
  

Takk for at du har meldt deg på svart kurs! På svart kurs skal spille og 

utvikle deg musikalsk. I denne brosjyren kommer det litt informasjon om 

hva vi gjør på kurs, hva en må ha med seg og hvilke regler som er på 

Toneheim.  

På svart kurs er det spilling og ferdighetsutvikling som står i fokus. Du 

skal også innom forskjellige grupper og ensembler. Blant annet:  

 

- Instrumentalgrupper 

- Korps 

- Valgfag 

- Musikklære 

- Spilling med pianist 

 

HUSKONSERTER  

Hver kveld kl. 18.30 holdes det huskonserter i aulaen på Toneheim.  

 

Dato: 1. august – 7. august 2021.  

Avslutningskonsert utendørs på Toneheim 

folkehøgskole  

lørdag 7. august kl. 16.00. 

VELKOMMEN TIL SVART KURS PÅ 

TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE! 



 

 

 

 

 

 

ANKOMST  

Oppmøte er kl. 10.00 søndag 1. august, og kl. 11.00 holdes det et 

informasjonsmøte for elever og interesserte foresatte. 

Det sendes ut oppdatert informasjon ang smittevern, innsjekk mm 

kort tid før kursoppstart! 

MÅLTIDER 

Frokost: 08.00  

Lunsj: 12.00 

Middag: 16.00 

Kveldsmat: 19.30 

UTSALG  

På Toneheim er det et utsalg med musikkrekvisita, noter og 

lærebøker. 

DU MÅ HA MED  

  -  Sengetøy og laken, evt sovepose.  

  -  Håndkle og toalettsaker.  

  -  Instrument, notestativ og mute. Husk at alt merkes med 
navn!  

  -  Blyant og andre skrivesaker.  

  -  Lærebøker og solostykker hvis du har.  

  -  Lommepenger til bruk i automat og utsalg.  

  -  Pen bukse eller skjørt til avslutningskonserten.  

  -  Slagverkere tar med skartptromme med stativ, 
øvingstromme/pad, stikker, klubber, køller og diverse 
rytmeinstrumenter.  

KURSLEDELSE  

Musikalsk leder: Erling Johan Myrseth 

Adminstrativ leder: Carl-Christian Kure 

Kursansvarlig i NMF Innlandet: Ola Fredheim Haug, tlf 934 61 349 

FACEBOOK  

Det vil i løpet av kurset bli lagt ut bilder og informasjon på Facebook-

siden til NMF Innlandet. Hvis du ”liker” siden vil du kunne følge med 

på hva som skjer på kurs.   

ORDENSREGLER  

Kl. 23.00 skal alle være inne på hyttene. 

Kl. 00.00 skal alle sove. 

Alle skal sove i egen seng!  

Det er ikke anledning til å forlate Toneheim folkehøgskole, av 

smittevernmessige grunner. 

 


