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Invitasjon til Drøbak Musikkverksted 23. – 25. oktober 2015
Drøbak Musikkorps har igjen gleden av å invitere skolekorpsene i region Øst til Musikkverksted!
Arrangementet har gått av stabelen hvert eneste år siden 1990 og vi er glade for at mange korps
kommer igjen år etter år. Seminaret er et tilbud til alle skolekorps uansett størrelse og besetning.
Her er noe av det vi kan tilby:
• Spillekurs i ensembler og samspill
• Drillkurs i grupper
• Lederforum
• Profesjonelle instruktører
• Gode og nye venner
• Karaoke og andre kveldsaktiviteter utenom spilling/drilling
• Stor avslutningskonsert
Målsetting:
1.
gi korpsmedlemmer på alle nivåer en musikalsk innsprøytning som skal føre til større glede,
samt større innsikt i hobbyen sin.
2.
skape et større og bredere sosialt og musikalsk fellesskap og kontaktnett gjennom samvær
med deltagere fra andre korps.
Pris:
Hele seminaret fra fredag kl. 18 til søndag kl. 17 koster kr. 1000,- per deltager (kr. 250,- for ledere).
Inkludert i prisen: overnatting på skole, 1 måltid fredag, 3 måltider lørdag og 2 måltider søndag,
instruksjon for musikanter og drill, lederseminar for ledsagere, karaoke m.m.
Forhåndspåmelding: send e-post til undertegnede innen fredag 19. juni. Følgende opplysninger
skal være med:
1. Korpsets navn
2. Kontaktperson med postadresse, e-postadresse og telefonnummer
3. Stipulert antall deltakende musikanter, drillere og ledere.
Alle påmeldte musikanter må ha spilt minst ett år sammenhengende med noter på samme instrument.
Drøbak Musikkverksted har kapasitet til 500 deltakere og vi har lang erfaring med å skreddersy
ensembler og grupper slik at arrangementet passer alle deltagerne.
Endelig og bindende påmeldingsfrist: fredag 18. september. På bakgrunn av innsendt
forhåndspåmelding vil interesserte korps ha fått tilsendt nødvendige skjemaer for utfylling av detaljer,
blant annet klassifiseringsskjemaer for deltakerne.
Frist for innbetaling av deltakeravgift: fredag 25. september. Av hensyn til inngåtte avtaler mht.
instruksjon og mat, kan vi dessverre ikke refundere innbetalt deltakeravgift.
Hjertelig velkommen til Drøbak!
Benytt anledningen til å treffe andre barn og ungdommer med samme hobby og til å utveksle
erfaringer med ledere fra andre korps!
Musikkverkstedet er årets store dugnad for Drøbak Musikkorps. En dugnad vi gjør med glede fordi vi
vet at vi gjør en innstats for å styrke korpsmusikken, en hobby som vi selv er svært glade i.
Med vennlig hilsen
DRØBAK MUSIKKVERKSTED 2015
Olav Raanaas Moen, leder
tlf. 922 44 994
e-post: olav@musikkverksted.com

i samarbeid med

