ARKTISK SOMMERSKOLE 2021

42 år med
samspillkurs

Kirsten Sand
startet det første
sommerkurset
i 1979

Arrangør:
Kulturskolen, Tromsø kommune
Krognessveien 33
9006 Tromsø
Epost: kulturskolen@tromso.kommune.no Påmelding: kulturskolentromso.no

Velkommen til det 42. orkesterkurset i Tromsø sommeren 2021!

Kurset har fått sitt navn etter grunnleggeren Kirsten Sand
som startet det første sommerkurset for strykere i 1980.
For henne var spilleglede og samspill alltid i fokus.

Søknadsfrist er fredag 1. mai 2021
Husk å overholde søknadsfristen slik at vi får gjort avtaler med dirigentene.
På den måten vil vi tilpasse opplegget for nybegynnere, mellomstadiet og
de på høyere nivå.
Hvem arrangeres samspillkurset for?
Kurset er beregnet for strykere
i alderen 7 år og oppover. De
ferskeste bør ha spilt minst 1
år. Kurset har ingen øvre
aldersgrense. Enhver får finne
det orkesteret han eller hun
synes passer sitt nivå.
Dirigentene vurderer hver
enkelt søknad for å plassere elevene.

Lars Erik ter Jung er hovedinstruktør for Kirsten Sand-kurset. Han
har vært mange ganger i Tromsø
og dirigert ballettforestillinger i
samarbeide med AF og Kulturskolen. Han er også leder for Oppstryk
Finnmark

KIRSTEN SAND-KURSET 2021
Kurset starter om ettermiddagen torsdag den 12. august, med registrering fra kl. 15 og åpning i
aulaen kl. 17. Fra kl. 18 på fredag er orkestrene i gang med øving, og kurset avsluttes med en huskonsert tirsdag 17. august, kl. 11 på kulturskolen.
Det blir stor konsert i KulturHuset mandag ettermiddag. Kurset er delt inn i tre orkestre etter nivå.
For de yngste som har spilt i 13 år har vi satt minstekravet at de kan spille D-dur skala i en oktav.
Det vil også bli tilbud om kammermusikk på ettermiddagene, og alle deltakerne samles til fellesorkester. Huskonserter arrangeres underveis i kurset. Noter blir lagt ut på kursets hjemmeside slik
at alle påmeldte elever kan forberede noe av repertoaret sammen med sin spillelærer. For de som
søker på blås er det viktig å sjekke om det valgte repertoaret er overkommelig å spille. Timeplan og
nødvendig informasjon (blant annet om hjemmesiden) sendes også ut til deltagerne, sammen med
deltageravgiften.
I 2019 hadde vi med ca. 25 deltakere fra Arkhangelsk i Russland, Vi håper også i år at vi får støtte
fra og var støttet av Barentssekretariatet, slik at vi får med deltakere fra vår vennskapsskole
Arkhangelsk Children School of Music nr.1 of the Barents Region. Vi benytter også instruktører fra
Arkhangelsk.
På grunn av covid-19 situasjonen hadde vi ingen gjester fra Arkhangelsk i 2020.

KURSETS ORKESTRE:
C-orkesteret er det eldste orkesteret og passer for elever som har spilt 5 år
og mer. Vi er så heldige å ha fått Lars Erik ter Jung i år også.
Om notene er overkommelige for deg kan du sjekke ut på hjemmesiden vår.
Noter til kursets Corkester: http://kulturskolen.moava.no/snorre/KS2020
B-orkesteret er for elever på mellomstadiet og passer for de som har spilt
fra 3-5 år.
Det ledes av Snorre Holmgren som alltid har med seg fengende musikk —
og selvfølgelig: Ingen Kirsten Sandkurs uten en tradisjonell brudemarsj!
A-orkesteret er orkesteret for de yngste, og passer for elever som har spilt 1-3 år.
Berit Fonnes er dirigent, og har med 3- og 4-stemt orkestermusikk som passer
selv for ferske strykere.
Sjekk stemmen din på: http://kulturskolen.moava.no/snorre/KS2020

Kursholdere:
Lars Erik ter Jung fiolin, dirigent.
Debuterte som fiolinist i Oslo i 1980. Fra 1982-94 var han 1. konsertmester i Bergen
Filharmoniske Orkester. På 80-og 90-tallet opptrådte han som solist med bl.a. Oslo Filharmoniske
Orkester, Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Kammerorkester og gjestet de fleste norske
festivalene, som Festspillene i Bergen, Ultimafestivalen, Kammermusikkfestivalen i Stavanger, Ilios
og Oslo Kammermusikkfestival. Lars Erik ter Jung også dirigent i Oppstryk Finnmark.
Snorre Holmgren, fiolin/bratsj.
Arbeider som fiolinlærer og orkesterdirigent ved Kulturskolen i Tromsø og som fiolinist i Arktisk
Filharmoni.
Berit Fonnes, fiolin.
Arbeider som fiolinlærer og orkesterdirigent ved Kulturskolen i Tromsø og som frilans fiolinist.
Mario Machlik, cello.
Arbeider som cellist i Arktisk Filharmoni og som cellolærer ved Kulturskolen i Tromsø.
Dag Okstad, kontrabass.
Arbeider til daglig på Kulturskolen i Tromsø som kontrabass og el. bass lærer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
I år har vi lagt kurset fra torsdag til tirsdag.
Tilreisende deltagere og ledsagere som trenger
overnatting vil bli innkvartert på Kulturskolen.
Navn på ledsager må oppgis ved påmelding, og
denne får gratis overnatting. Deltagere som skal
overnatte på skolen må ta med seg sovepose og
liggeunderlag.
All matservering finner sted i skolens kantine.
Ledsagerne må hjelpe til enkelte dager ved matservering, praktiske gjøremål og må regne med å
få ansvar for grupper av elever.
KURSAVGIFT
Kursavgiften er i år på kr. 2600. De neste familiemedlemmer betaler kr. 2400. Kursavgiften
dekker lokaler, instruksjon, noter, mat og utgifter
til felles sosiale opplegg.
Kurset vil tilpasses den situasjonen som gjelder
i august med hensyn til smittevern og de eventuelle nasjonale og regionale restriksjonene som
gjelder ved kursstart

Deltagere fra Tromsø må også stille med ledsager som kan hjelpe til med matservering en dag,
enten ved frokost, lunsj, middag eller kvelds. Det
blir engasjert en person som er praktisk ansvarlig
for gjennomføring av kurset, og det blir tilsatt
nattevakt.
Vi forbeholder oss retten til å be ledsagerne om
hjelp til med forskjellige praktiske gjøremål.
Foresatte som kan hjelpe til ved måltider må
gjerne gi beskjed ved påmelding om dager og
tider som passer, så tar vi kontakt.
Påmelding:
Meld deg på via kulturskolens nettside:
kulturskolentromso.no/musikk
Du finner påmelding under fanen SØK PLASS
Skriv i kommentarfeltet navn på ledsager, om du/
dere skal overnatte, når ledsager kan hjelpe til, og
opplysninger om evt. matallergier.
FRIST FOR PÅMELDING ER FREDAG 1.mai
2021 (Påmeldingen er bindende).
Kurset støttes av

