Hei!
Velkommen til ett av sommerens høydepunkt:
Nasjonalt brassbandkurs på Manger Folkehøgskule
Dere blir 30 deltakere på Nasjonalt brassbandkurs – det flotte er at også i år er alle landsdeler
representert på deltakerlisten. Musikalsk leder er Reid Gilje mens internatleder på
Manger folkehøgskule - Anne Kari Sylta - tar seg av den administrative biten sammen med
aktivitetsleder Astrid Eide.

Her er en del praktiske opplysninger om kurset
Mandag 2. juli, kursstart. Frammøte på Manger Folkehøgskule, Manger mellom kl 10:00 og kl 12:00
Kl 12:00 er det lunsj. Programmet starter kl 13:00.
Søndag 8. juli kl 16:00 blir det avslutningskonsert i Fana kulturhus, Nesttun. Avreise fra Nesttun senest
kl 18:00 (hvis du lurer; det tar ca 15 min med buss fra Nesttun til Flesland, ca 20 min med bybanen fra
Nesttun til Bergen sentrum). Vi er behjelpelig med transport dersom det trengs.
Undervisning. Det blir samspill i korps, individuell oppfølging, ensemble- og solospill, musikklære og mye
mer. Detaljert timeplan får dere på kurset.
OBS! Dersom du ønsker å spille solo med pianist, må du ta med egne noter (også piano-noter).
Opphold på Manger Folkehøgskule. Dere bor på Manger Folkehøgskule sitt internatanlegg.
OBS! Dere kan ikke låse rommene; la ting du er redd for bli igjen hjemme.
Måltider. Dere får 4 måltider pr dag på kurset. Første kursdag blir det 3 måltider.
Allergier / sykdommer m. m. Har du en sykdom, allergi eller spesielle behov, er det viktig at du gir oss
beskjed på forhånd. Bruker du medisiner, ber vi om at vedlagte medisinskjema fylles ut og leveres til
Anne Kari ved innsjekk.

Kontakttelefon i kursperioden (02.07. – 08.07.) Anne Kari Sylta: 92 65 67 84
Betaling
MERK! Faktura på deltakeravgiften blir sendt på mail til korpset hvis du er påmeldt via korpset, har du
meldt deg på via «Min side» sendes fakturaen til den epostadressen som er registrert på medlemskapet ditt
i Korpsdrift. Vi minner om at det er bindende påmelding.

Dette må du huske å ta med











Instrument (Slagverkere tar med stikker og køller)
Instrumenttilbehør (munnstykke, ventilolje, muter m.m.)
Notestativ
Papir og skrivesaker
Sovepose, pute og laken til madrass evt. dyne, pute og laken
Toalettsaker (inkl. håndklær)
Klesbytter
Lommepenger
Antrekk til avslutningskonserten: Hvit bluse/skjorte og svart skjørt/bukse og svarte sko
Navn på tingene dine

Vel møtt til trivelige kursdager på Manger Folkehøgskule!
Hilsen oss som jobber i NMF Hordaland

