Mine Visur
Alle barnekor er hjertelig velkommen til Bergen 28-29.april 2012
Seminar
Konsert
Nobu Vest inviterer til korseminar med folkemusikk
på programmet 28-29.april 2012. Seminaret er for kor
med medlemmer i barneskolealder. Vi skal synge
noen sanger sammen alle sammen, og på noen av
sangene vil deltakerne bli inndelt etter alder. Alle
sangene vi skal synge er hentet fra noteheftet Mine
Visur som er satt sammen av Linn Andrea Fuglseth
for Bolteløkka Jentekor. Fra heftet plukker vi
tradisjonell norsk folkemusikk som bruremarsjer,
bånsuller, stev osv. Noe unisont og noe flerstemt. Alle
deltakerne på seminaret vil få et eksemplar av dette
heftet. Notene sendes ut så fort vi har mottatt deres
påmelding, og dere vil bli bedt om å forberede noen
sanger til seminaret.

Seminaret avsluttes med konsert i Håkonshallen
søndag 29. april kl. 15.00. Håkonshallen er en av
Bergens flotteste korlokaler og kommer til å være en
flott ramme rundt konserten. Norges Ungdomskor vil
også delta med en egen avdeling på denne konserten.
Norges Ungdomskor er Ung i Kor sitt nasjonale kor
der unge dyktige korister fra hele landet møtes til
musisering på høyt nivå. Vi håper dette vil være til
glede og inspirasjon for både publikum og deltakerne
på seminaret.

Overnatting?

Nobu Vest legger til rette for at tilreisende kor skal
Leder for seminaret blir dirigent Live de Lange. Live
kunne overnatte kostnadsfritt i Bergen denne helgen.
bor i Oslo og er utdannet kordirigent ved Norges
Overnattingen blir på skole eller lignende. Ta med
Musikkhøgskole. Hun kommer fra Bergen og gleder
liggeunderlag og sovepose.
seg til å komme ”hem” med seminaret Mine Visur.
Live skal også ha med seg noen spennende musikere.
Bla. felespiller Øystein Fosshagen.

Når?
28-29.april 2012
Lørdag: kl.11-16
Søndag: kl.11-14+
Konsert søndag kl. 15.00

Mine Visur

Hvor?
Hvor øvingene skal være vil vi komme tilbake med,
men de vil være i Bergen sentrum. Konserten blir i
Håkonshallen.

Hvor mye?
350 kroner per deltaker
Dette inkluderer noter. Det blir servert frukt begge
dager, men ta med matpakke og drikkeflaske.

Voksne?
Alle kor må stille med en voksen per ti påmeldte fra
sitt kor. Korene har selv ansvar for praktisk
oppfølging av sine egne medlemmer under seminaret.
De voksne vil få tildelt noen enkle oppgaver. Dette
kan være ting som å skjære frukt, være dørvakt osv.

Påmelding/Kontakt
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Barnekorseminar i Bergen
28-29.april 2012

Påmelding gjøres på våre nettsider: vest.ungikor.com
Påmeldingsfrist 1.april 2012
Ta gjerne kontakt: vest@ungikor.com / 47 26 72 93

Nobu Vest

