Hamar kulturskole

Invitasjon strykeseminar 2017
Vi har gleden av å ønske velkommen til strykeseminar 15. – 17. september 2017.
Det har vært arrangert strykeseminar i Hedmark i mange år, og i de siste årene har
Norsk Kulturskoleråd stått som arrangør. I år er seminaret et samarbeid mellom Norsk
kulturskoleråd, Hamar kulturskole og Hedemarken Barne- og ungdomsorkester.
Sistnevnte stiller også som vertskap og teknisk arrangør. Seminaret vil derfor bli holdt i
Hamar kulturhus, og konserten holdes i Flagstadsalen i kulturhuset. Overnatting skjer på
Greveløkka skole.
Det blir øving i tre orkestre på ulike nivåer, samt et par låter der alle spiller sammen.
Orkester 1: Noter med fingersetning og litt gehør.
Orkester 2: Må kunne noter, ca. 3-5 år
Orkester 3: Viderekommende
NOTER: disse lastes ned på nettsidene www.HEBU.no Spillelæreren avgjør hvilken
stemme som passer best.
Til læreren: Sørg for å få en viss fordeling på stemmene. Ingen skal skifte stemme fra
stykke til stykke. Fint om alle øver på stoffet på timen, slik at eleven kommer best mulig
forberedt.
Kursavgift: Kr 900,- som inkluderer mat, overnatting, instruksjon og mye moro.
Overnattende foreldre: Vi trenger hjelp fra alle foreldre som er tilstede på seminaret.
Merk av på påmeldingsskjema om hva slags oppgaver dere kan delta på. Fint om noen
kan melde seg som nattevakt.
Mat til medfølgende foreldre: Foreldre som ønsker å spise sammen med
seminardeltagerne, må betale for dette. Dette må skrives på søknadskjemaet.
PRIS kr 450,-.
Allergi: Husk å melde ifra ved eventuelle allergier.
Overnatting for medfølgende foreldre: Vil være på klasserommene med barna. De
som vil overnatte må skrive det på søknadsskjemaet. Barn under 10 år må ha med
voksenkontakt.
Musiserende foreldre: Kan gjerne melde seg på seminaret.
Ta med: Instrument, noter, notestativ, blyant/viskelær, konsertklær.
Ta med: Sovepose, liggeunderlag, toalettsaker, klær, lommepenger
OBS! Bagasjen må merkes, da den fraktes i bil til overnattingsstedet.

PÅMELDING gjøres på Norsk kulturskoleråds nettsider innen 1. september:
http://bestilling.kulturskoleradet.no/strykeseminar-hedmark/strykeseminar-hamar-1517-september-2017/?tilbake=

Fredag 15.09:

Lørdag 16.09:

Søndag 17.09:

Kl 17.00-17.45
Kl 18.00
Kl 20.00

Oppmøte og registrering på Hamar kulturhus
Øvelsene starter i kulturhuset
Vi går til Greveløkka skole

Kl 20.30

Kveldsmat

Kl 08.30
Kl 09.30-12.00
Kl 12.15
Kl 13.30-17.30
Kl 18.00

Frokost
Øvelser m/innlagte pauser
Lunsj på kulturhuset
Øvelser m/innlagte pauser
Middag med påfølgende sosialt samvær på
Greveløkka skole

Kl 08.00

Utsjekking fra Greveløkka skole, tung bagasje
fraktes til kulturhuset.
Frokost
Øvelser m/innlagte pauser
Lunsj, skifte til konsertantrekk
Generalprøve
Avslutningskonsert i Flagstadsalen

Kl. 09.00
Kl 09.45 -12.00
Kl 12.30
Kl 13.30
Kl 15.00
PROGRAM: Med forbehold om endringer.

Spørsmål og nærmere informasjon:
Øystein Skjesol, oystein.skjesol@gmail.com 913 31 036

Velkommen!
Med vennlig hilsen
Øystein Skjesol
Leder, HEBU

Seminaret får støtte fra Hedmark fylkeskommune

Anette Solberg og
Elin Kvernmoen
Norsk kulturskoleråd

