
 

 

 

DIRIGENTNETTVERK i NMF ØST 

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Oslo Kulturskole, inviterer med dette 
korpsdirigenter til nytt møte i Dirigentnettverket i Øst. Hovedfokuset vil være skolekorps, 
men voksenkorps-, kor- og orkesterdirigenter er selvfølgelig hjertelig velkommen! 

Velkommen til en spennende og viktig fagdag! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi 
rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. 

Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet, støttet av Dextra Musica og 
Sparebankstiftelsen. 

Velkommen! 
 

PRAKTISK 

15. oktober 2021 
Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5 

 
PROGRAM 
09:00: Velkommen 
09:30: Innledning – Ole Kristian Ruud 
10:30: Pause 
11:00: Master class - Ole Kristian Ruud 
12:00: Lunsj 
12:45: Master class forts. - Ole Kristian Ruud 
15:00: Info og takk for i dag 

 
PÅMELDING 
Påmeldingskjema og utfyllende informasjon finner du her: musikkorps.no/DirigentnettverkOst 
Merk: På grunn av smittevern-hensyn er det begrenset antall plasser. 
 

PRIS 
Gratis. 

 
INFORMASJON 
For nærmere informasjon kan du ta kontakt med musikkonsulent Iver Vatvedt: 
iver@musikkorps.no // 982 82 370 



 

 

 

 

OM FOREDRAGSHOLDER OG DIRIGENT 

Ole Kristian Ruud (professor i direksjon) 

Ruud debuterte som dirigent med Oslo filharmoniske orkester i 1985. Da hadde han allerede 
mange år som utøvende musiker bak seg, i tillegg til direksjonsstudier ved Norges musikkhøgskole 
og Sibeliusakademiet. Han etablerte seg raskt som gjestedirigent for alle orkestrene i Norge og 
har nå regelmessige oppdrag med de fleste større orkestrene i Skandinavia. Han har gjestet 
orkestre i hele Europa, USA og Japan. 

Ruud har gjort en rekke innspillinger med Oslo-filharmonien, Bergen filharmoniske orkester, og 
orkestrene i Trondheim, Stavanger og Norrköping. Blant disse er en serie med norske komponister 
innspilt for BIS, som fikk strålende kritikker i internasjonal musikkpresse. 

Ruud har blitt tildelt en rekke priser. I 1992 og 2007 fikk han Griegprisen, Kritikerprisen i 1993, 
Lindemanprisen i 1994, Halvorsenprisen i 1996 og Stiklestadprisen i 2004. I 2004, 2005 og 2007 
mottok han sammen med Bergen filharmoniske orkester prisen «Record of the Year» fra Brittish 
Grieg Society i London. 

Siden 1999 har Ruud vært professor i direksjon ved Norges musikkhøgskole.  

 

På master class vil det jobbes med: 
First Suite in Eb, Gustav Holst (Revised and edited by Colin Matthevs) 
English Folk Song Suite, Ralph Vaughan Williams 
El Camino Real, Alfred Reed 
Prelude For Band, Claude Smith 

Partitur må medbringes. Ta kontakt med NMF Øst ved spørsmål. 

 
Norsk Noteservice bidrar med noteutstilling i forbindelse med samlingen. 


