HVA SKJER
HØSTEN 2019

(MED FORBEHOLD OM ENDRING)

DATO
AUGUST
12.-15. august

TILTAK

BESKRIVELSE AV TILTAK

STED OG KLOKKESLETT

Sommerskole for strykere

Årlig sommerskole for elever som har spilt i 2 år
eller mer i alderen 7-15 år.

Frogn

4. september

Seminar om øving

7.-8. september

Kammermusikkseminar med Johannes
Martens
Follofeler og Bandet Majorstuen

Seminar for elever og lærere ved de videregående
skolene i Akershus.
For strykere

NMH, Lindemansalen
Kl. 09.00-15.00
Frogn

Seminar og konsert

Ås kulturhus

Follofeler tur til Frikarakademiet, seminar med
Ragnhild Hemsing og Hallgrim Hansegård.
Konsert med fordypningselevene i Follo og
studenter fra NMH

Aurdal

Samarbeid med Forsvarets
stabsmusikkorps

Prøve for blåsere og slagverkere

Ikke bestemt

2.-3-. november

«Fra ide til musikk»
Skape egen musikk fra idefasen og
helt frem til ferdig produserte låter.

Workshop

Frogn

4. november

Samarbeid med Forsvarets
stabsmusikkorps

Prøve for blåsere og slagverkere

Ås kulturhus

SEPTEMBER

13.-14. september
OKTOBER
18.-20. oktober:

Follofeler

26. oktober

Høstkonsertene med unge musikere

NOVEMBER
2. november

Drøbak kirke kl. 12.00

7. november

Konsert sammen med Forsvarets
stabsmusikkorps

Blåse- og slagverkselever i samspill med Forsvarets
stabsmusikkorps.
Dirigent:

Ås kulturhus
Prøve fra kl. 16.30
Konsert kl. 19.00

8.-9. november

Komposisjonskurs på Norges
musikkhøgskole

Komposisjonsstudenter leder kurset sammen med
Rune Rebne(Ph.D-kandidat i musikkpedagogikk og
førsteamanuensis i komposisjon)

Norges musikkhøgskole

16. november

Seminar for begynnere ledet av Berit
Cardas.

For strykere

Frogn

16.-17. november

Lets groove

Rytmisk samspill på tvers

Frogn

16.-17. november

FUSO

Orkesterprøve

Frogn

22.-23. november

Komposisjonskurs på Norges
musikkhøgskole

Komposisjonsstudenter leder kurset sammen med
Rune Rebne(Ph.D-kandidat i musikkpedagogikk og
førsteamanuensis i komposisjon

Norges musikkhøgskole

23. november

Høstkonsertene med unge musikere

Smia flerbrukshus kl. 12.00

29. nov-30. nov

Ny folkemusikk av nye folk i Follo i vild
skaperglede

Konsert med fordypningselevene i Follo og
studenter fra NMH
Svartskog spelemannslag/Spelesauene, Follofeler
og trekkspillorkesteret i samarbeid

DESEMBER

Follo

Ikke tidfestete
aktiviteter
Dato ikke bestemt
Ulike datoer

Philoco Fiction konsert
Mesterklasser

(utsatt)
Elever fra ca 14 år inviteres av sin lærer til å delta i
mesterklasser ledet av NMH lærer

Ulike datoer

Talentundervisning

14 elever har etter prøvespill kvalifisert seg til å
delta i programmet. Det undervises i 8 timer pr år.
Disse timene foregår i samarbeid mellom lokal
lærer og NMH lærer.

Follo /Oslo

Ulike datoer

Direksjonsundervisning

Tilbud om direksjonsundervisning i kulturskolene
/vgs

Akershus /Oslo

Ulike datoer

Digital satsing og tilpasset opplæring

Utarbeiding av undervisningsopplegg i faget
«Musikk fordypning 1»

Lillestrøm vgs

Ulike datoer

Videreutdanning

Grunnskoledidaktikk for kulturskolelærere v/
lærere

NMH

Dato ikke bestemt
Dato ikke bestemt

Kolben Unge filharmonikere
Bandprosjekt

Samspill for unge elever
Bandprosjekt med utvalgte elever fra Rud vgs

Kolben
Rud vgs/NMH

Follo /Oslo

