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ORKESTERKURS
PÅ ÅKERBY HERRGÅRD UTANFÖR NORA 18 – 24 JUNI 2021

Foton: Peo Quick

...med reservation för ändringar och tillägg!

N/Bkmf 2/2, 23/2 2021 ef

FÖRKUNSKAPER
Orkestervana och spelkondition 
OFFENTLIG KONSERT 
den 23 juni klockan 19.00 i Nora kyrka
DU BOR i flerbäddsrum på Åkerby herrgård 
DU HAR gratis entré till festivalens alla konserter
KURSAVGIFT 3 300 kronor. I avgiften ingår all undervisning, 
noter, helpension och entrébiljetter. 

ANMÄL DIG senast 16 april 2021 
webbformulär >>  orkester.nu Sveriges orkesterförbund  
 Efter sista anmälningsdag får du en länk till 
 dropbox, där kommer du att hitta alla noter och  
 annan kursinfo.
OBS! som alla förstår så kan kursen ställas in med kort 
varsel på grund av coronapandemin.

Är du RUM-medlem? Sök bidrag för kursavgiften hos din     
  >>  RUM-avdelning rum.se/distrikt

Arrangör Nora/Bergslagens kammarmusikförening                     
 >>  norakammarmusikfestival.nu  

VÄLKOMMEN TILL BERGSLAGEN

FÖRENING
MUSIK
KAMMAR
BERGSLAGENS
NORA Med stöd av

Kulturskolor i Örebro län

I samverkan med

SVERIGES 
ORKESTERFÖRBUND

18 - 24 JUNI 2021

till Nora och till Åkerby herrgård. Det blir dagar fyllda med 
musik och musikvänner. Incheckning sker fredag eftermid-
dag den 18 juni och utcheckning efter lunch torsdag 24 juni.

Orkesterkursen sker för nionde gången i samband med Nora 
kammarmusikfestival. Tillsammans spelar vi i stor orkester 
och har stämrepetitioner. Du behöver ha god ”spelkondis” 
och orkestervana. Kursen avslutas med en stor, gemensam 
och härlig offentlig festkonsert i Nora kyrka. 

Dirigent och konstnärlig ledare för festival och kurs är  
Katarina Andreasson, 1:a konsertmästare i Svenska kam-
marorkestern, dirigent och professor. 

Du får möta och/eller spela tillsammans med professionella 
musiker och med instrumentalpedagoger från kulturskolor i 
Örebro län:
Violin Silvia Östersjö Sharp, Anna Schvedchikova.  
Violin/viola Linn Elvkull.  
Cello Åsa Lindström, Helena Nordqvist.  
Kontrabas Carl Bäckman.  
Flöjt ej klart. Klarinett Helena Friman. 
Fagott Mikael Lindström  Oboe Jenny Hülphers. 
Horn Göran Hülphers Trumpet Anders Hemström.  
Slagverk Per Claesson. 
Ungdomsledare - Andreas Holm.

Är du mellan 12 och 20 år?  
Spelar du ett stråk-, blås- eller slagverksinstrument? 
Har du orkestervana och spelkondis?

Vill du...
- spela i orkester med kompisar och professionella musiker?
- lyssna på fantastiska konserter och spela på konsert?
- spela en massa, både klassiskt och andra stilar?
- prova att dirigera, improvisera?
- träffa musiker och gamla vänner, få nya vänner och ha en massa annat kul?

...då ska du anmäla dig till orkesterkurs på Åkerby 18 – 24 juni 
senast 16 april 2021.

https://www.orkester.nu/orkesterkurs-for-ungdomar/
https://www.orkester.nu/orkesterkurs-for-ungdomar/
https://www.rum.se/distrikt/
https://www.rum.se/distrikt/
https://www.norakammarmusikfestival.nu/kurser-2020/
https://www.akerbyherrgard.se

