
Grønt dagkurs
Sagene Festivitetshus 23. – 25. juni 2021



Velkommen til GRØNT kurs på Sagene Festivitetshus!

Skoleferien har kommet, og her kommer litt informasjon om kurset du skal delta 

på. Kurset foregår på Sagene festivitetshus i Oslo, 23. – 25. juni 2021. I år er det 

påmeldt rundt 400 musikanter til alle sommerkursene i NMF Øst! På kurset du 

skal på er det 33 påmeldte deltakere.

Timeplan

Kursdagene varer fra kl. 9.00 til 15.30.

Hver dag vil det være variert undervisning med en timeplan bestående av både 

musikalske og sosiale aktiviteter.

Oppmøte og henting

Fremmøte og registrering onsdag 23. Juni klokka 9.00. Viktig: Møt presis!

Adresse til kursstedet: Sagene Festivitetshus, Holstsgate 3, Oslo

Oppmøte blir kohortvis etter instrumentgrupper på utsiden av huset:

Fløyte, klarinett, fagott, saxofon: Venstreside av hovedinngangen v/Marie

Trompet/kornett, althorn, baryton, slagverk: Høyreside av hovedinngangen 

v/Synne

Alle kursdagene avsluttes 15.30. 

Vi gjør oppmerksom på at foreldre ikke får komme inn i lokalet, og bes holde 

1 meter avstand til andre foreldre og musikanter både ved levering og henting.

DET ER VELDIG VIKTIG AT MAN BLIR REGISTRERT AV DEN ADMINISTRATIVE 

STABEN BÅDE VED ANKOMST OG AVREISE!

Smittevern

Kurset gjennomføres i to kohorter etter anbefaling fra Helseetaten i Oslo. Det 

blir samspill med alle i salen, men da sitter de to kohortene med 2 meter 

avstand. Innad i kohortene blir det ingen krav til avstand for deltakerne.

VIKTIG: De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er 

syk, og ha god hånd- og hostehygiene gjelder selvfølgelig også på sommerkurs. 

Bespisning

Det blir servert lunsj hver dag. Husk å ta med vannflaske.

Innkvartering

Dette er et kurs UTEN overnatting.



Leirledere

På sommerkurset er det en administrasjon bestående av leirledere, i tillegg til de musikalske 

instruktørene. Administrasjonen står for tilsyn, matservering og praktisk tilretteleggelse av kurset.

Leder for administrasjonen er i år Synne Skagen Kerr. Hun og aktivitetsleder Marie Rotevatn vil følge opp 

en kohort hver. Ønsker dere kontakt med leiradministrasjonen i løpet av kurset, kan dere ringe til 

administrasjonen ved Synne Skagen Kerr: 953 63 853.

Musikalsk leder og instruktører

Musikalsk leder er i år Odd-Erik Nordberg. Han bor i Drøbak, og til daglig instruerer, dirigerer og 

arrangerer for korps. Han gleder seg veldig til å møte alle sammen!

Odd-Erik er også lærer for messing-gruppa. Sammen med seg har han disse instruktørene:

Helga Jenssen Solstad og Geir Moe Daasvand – treblås

Mats Mæland Jensen – slagverk

I tillegg kommer Blåsemafian på besøk i løpet av kurset, og holder en workshop for hver kohort!

Avslutning på kurset

På grunn av smittevernhensyn vil det ikke bli noen hentekonsert. Men det betyr ikke at dere som foresatte 

ikke skal få en kikk på hva som har skjedd i løpet av dagene! Vi planlegger å knipse bilder og video, og 

snekrer sammen en visuell oppsummering som vil bli delt med deltakerne i etterkant av kurset. 

VIKTIG: I den forbindelse er det viktig at alle returnerer Samtykkeskjema (ligger vedlagt denne e-posten).

Vi vil i løpet av sommeren også legge ut noen bilder og litt nytt fra livet på sommerkurs på Facebook og 

hjemmesiden vår: musikkorps.no/sommerkursost

Allergi og sykdom

Dersom det er kursdeltakere som har allergier, sykdom eller spesielle behov som ikke ble oppført ved 

påmelding, må at dere gi beskjed så raskt som mulig: sk-ost@musikkorps.no slik at kurset kan bli best 

mulig for alle parter. Husk at dere også for sikkerhetsskyld snakker med leirledelsen om dette når dere 

ankommer og registrerer dere. Vi minner igjen om at ingen skal møte på kurset dersom man er syke!

Huskeliste

- Merket notestativ og instrument som fungerer

- Nok fliser, rør, ventilolje, muter og annen rekvisita du trenger

- Skriveblokk og skrivesaker

- Slagverkere tar med egne stikker  

- DRIKKEFLASKE!

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål i forkant av kurset stilles disse til: 

sk-ost@musikkorps.no

Adresse til Sagene Festivitetshus: 

Holstgate 3, 0473 Oslo

Under kurset kan dere kontakte administrativ leder 

Synne Skagen Kerr: 953 63 853

Velkommen til kurs ☺

Vennlig hilsen

NMF ØST v/Ragnhild S. Nordberg

Produsent
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