Gult dagkurs
Sagene Festivitetshus 23. – 27. juni 2017

Velkommen til GULT dagkurs
på Sagene festivitetshus!
Sommeren er i gang og her kommer litt informasjon om sommerkurset du skal delta på.
Kurset foregår på Sagene festivitetshus i Oslo 23. – 27. juni .
I år er det påmeldt rundt 615 musikanter til alle sommerkursene i NMF Øst. På kurset du
skal gå er det litt over 19 påmeldte deltakere.
Fremmøte og registrering fredag 23. juni mellom kl. 9.45 og 10.00
Timeplan
De øvrige kursdager varer fra kl. 9.15 til 15.30
Hver dag vil det være variert undervisning med en timeplan bestående av både
musikalske og sosiale aktiviteter.
Det er viktig at alle møter i god tid, så man er klar til å starte presis hver dag.
DET ER VELDIG VIKTIG AT MAN BLIR REGISTRERT AV DEN ADMINISTRATIVE STABEN BÅDE
VED ANKOMST OG AVREISE!
Bespisning
Det blir servert lunsj hver dag
Innkvartering
Dette er et kurs UTEN overnatting.
Avslutningskonsert
Kurset avsluttes med en hentekonsert tirsdag 8. juli kl. 15:00.
Dette blir en spennende konsert som vi håper foreldre, besteforeldre, søsken og andre
venner kommer og hører på.
Allergi og sykdom
Dersom det er kursdeltakere som har allergier, sykdom eller har spesielle behov (som for
eksempel har assistent på skolen) som ikke ble oppført ved påmelding, ber vi om at dere
sier fra så raskt som mulig på epost: 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.
T-skjorter
Alle musikantene får egen t-skjorte fra kurset.
Leirledere
På sommerkurset er der 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 Katja Furnes. Ønsker dere kontakt med
leiradministrasjonen i løpet av kurset, kan dere ringe kurstelefonen: 928 78 581
OBS: Telefonen er kun betjent under kurset.
Musikalsk leder og instruktører
På dette kurset er Odd-Erik Nordberg musikalsk leder.
Odd-Erik er fra Drøbak og er utdannet musikkpedagog med jazztrompet som
hovedinstrument. Han har vært instruktør og dirigent for skolekorps i en årrekke, og
gleder seg veldig til å jobbe på sommerkurs igjen etter å ha vært bosatt i flere år i Sør Afrika, hvor han også jobbet med barn og unge i korps.

Sammen med seg på kurset har han blant annet disse instruktørene:
Silje Varhaug – Treblås
Ragnhild Sandbakk - Messing
Tore Ljøkelsøy - slagverk
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, og øvingspad med stativ
- DRIKKEFLASKE!
- Inn- og utregistrering HVER dag!

For dere der hjemme
Vi vil i løpet av sommeren legge ut noen bilder og litt nytt fra livet på sommerkurs på
Facebook og hjemmesiden vår.
Foreldre kan reservere seg mot at bilder av barnet blir publisert på våre nettsider og våre
andre publikasjoner. Reservasjon sendes til sk-ost@musikkorps.no.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål i forkant av kurset kan disse stilles på vår sommerkurs-epost:
sk-ost@musikkorps.no.
Minner om kurstelefonen hvor dere vil få direkte kontakt med leirledelsen på akkurat
DITT kurs: 928 78 581
Adresse til kursstedet:
Sagene Festivitetshus
Holstgate 3
0473 Oslo

Velkommen til kurs 

Vennlig hilsen
Steffen Granly
Produsent Norges Musikkorps Forbund – Øst
steffen@musikkorps.no
www.musikkorps.no/ost

