HEDMARK/OPPLAND

DIRIGENTNETTVERK
Norges Musikkorps Forbund inviterer med dette kulturskolerektorer, styremedlemmer og skolekorpsdirigenter til det første nye
Dirigentnettverket i Hedmark/Oppland!
Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte
relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.
Kulturskolerektorer og styremedlemmer inviteres til en kveld, mens
skolekorpsdirigentene inviteres til denne kvelden og påfølgende dag
med overnatting. Temaene for den første nettverkssamlingen er
rekruttering og tilrettelegging av repertoar.
SAMARBEIDSPARTNERE
NMF prioriterer dirigentnettverk høyt og sørger for at kostnaden for å
delta holdes så lav som mulig. Korps og kulturskoler vil være viktige
samarbeidspartnere for NMF i denne satsingen. Vi håper dere bidrar til
at det blir mulig for dirigentene å delta. Dette vil bety mye for korpset
og nærmiljøet på sikt.
PRIS

Dirigenter (inkluderer kost/losji fredag-lørdag og kurspakke)
kr 2000,Kulturskolerektorer og styremedlemmer (inkluderer middag og
kurspakke fredag) kr 1000,PÅMELDING
Påmeldingskjema

og

utfyllende

informasjon

https://musikkorps.no/dirigentnettverk-hedmark-oppland/

For nærmere informasjon, ta kontakt med
Ola Fredheim Haug, NMF Hedmark/Oppland
ola@musikkorps.no tlf: 934 61 349

finner

du

her:

GJØVIK 26. – 27.APRIL
Quality Hotel Strand
FREDAG
kl. 18-21

For styremedlemmer, kulturskolerektorer og dirigenter
Rekruttering ved Birgitte Grong

LØRDAG
kl. 09.30-11.30

For dirigenter
Rekruttering ved Birgitte Grong
- Rekruttering fra dirigentens side
- God musikkopplæring hele året
Lunch
Tilrettelegging av repertoar ved Hans Offerdal

Kl. 11.30-12.30
Kl. 12.30-15.30

FOREDRAGSHOLDERE
Birgitte Grong bor i Skien, er utdannet musikkpedagog ved Norges Musikkhøgskole, Musikhögskolan
i Göteborg og NTNU avd. for musikk i Trondheim
samt i administrasjon og ledelse ved Høgskolen i
Telemark. Hun er i dag ansatt som nasjonal
musikkonsulent i NMF, aspirant- og juniordirigent i
Skiens skolemusikk og underviser ved
Musikhögskolan Ingesund.
Hans Offerdal er utdannet ved Norges musikkhøgskole,
Universitetet i Oslo, Kingston University London, og
University of California Los Angeles, innen musikkteori og komposisjon. Han arbeider i dag som
komponist, arrangør og dirigent, og underviser ved
Norgesmusikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt
i satslære og musikkteoretiske fag, samt filmmusikk.
Hans er en aktiv opphavsmann ved forlaget Norsk
Noteservice, med musikk for forskjellige besetninger
og nivåer.

FAGPAKKER
Innholdet i Dirigentnettverk tar utgangspunkt i tekster fra Digitale
skolekorpsstudier ved Universitetet i Stavanger. Temaer er delt inn i
fire fagpakker. NMF tar sikte på å tilby alle fagpakkene i løpet av en
to-års periode. Styremedlemmer, kulturskolerektorer og eventuelt
andre aktuelle inviteres inn til deler av fagpakke A og C.
FAGPAKKE A (GJØVIK 26. og 27. april)
Rekruttering
- For dirigenter, styremedlemmer og kulturskolerektorer
Repertoar – tilrettelegging og arrangering
- For dirigenter
FAGPAKKE B
Metodikk - nybegynner
- For dirigenter
Valg av repertoar
- For dirigenter
FAGPAKKE C
Planegging og ekstern samhandling
- For dirigenter, styremedlemmer og kulturskolerektorer
Metodikk – generell
- For dirigenter
FAGPAKKE D
Å jobbe fra podiet - motivsjon og mestring
- For dirigenter
Partiturstudier
- For dirigenter

