VALDRES
S MMERBRASS
2022

Vestre Slidre skule- og kulturhus 1.- 6. august
Velkommen til den tredje utgaven av Valdres Sommerbrass - vår nasjonale
sommerkursuke for musikanter i skolekorpsalder.
Påmeldingsfrist 1. mai.
I år som i fjor tilbyr vi Spillekurs 1, 2 og 3 for messingblåsere og slagverkere, UNG
Komponistkurs og UNG Dirigentkurs.
NYTT: Vi har utvidet alle kursene med en dag, og flytter inn i lokalene til Vestre Slidre
skule- og kulturhus hele uka.
På spillekursene blir det kammersamspill og gruppeundervisning, musikklære,
dirigering, kor, gehørspill, pust og valgfag som improvisasjon og komposisjon. Og så blir
det litt felles stor-korps også. I tillegg blir det selvsagt også lærerkonsert, huskonserter
og avslutningskonserter.
På dirigentkurset blir det dirigentteknikk, partituranalyse og -forståelse, instrumentkunnskap, praksistid med øvingsensemble og korps, dirigentens roller og oppgaver.
På komposisjonskurset blir det musikkunnskap/teori, komposisjon, partiturlesing,
utprøving av egne ideer med øvingsensemble, workshops og mesterklasser.
Disse to kursene er også åpne for deltakere som ikke spiller i korps.

KURSOVERSIKT:
• Spillekurs 1: 9 - 11 år 1. - 4. august Deltakeravgift: 3700, • Spillekurs 2: 12 - 15 år 1. - 6. august Deltakeravgift: 4950, • Spillekurs 3: 16 - 19 år 1. - 6. august Deltakeravgift: 4950, • UNG Dirigent-kurset: 15 - 20* år 1. - 6. august Deltakeravgift: 5500, • UNG Komponist-kurset: 15 - 20* år 1. - 6. august Deltakeravgift: 5500, -

* Ved ledig kapasitet kan det åpnes opp for eldre deltakere på dirigent- og komponistkursene.
Deltakeravgiftene inkluderer overnatting, undervisning og undervisningsmateriell samt
alle måltider.
Det er ikke krav om organisasjonstilknytning for å delta på Valdres Sommerbrass.
Sommerbrassen handler ikke bare om musikk, selv om musikalsk påfyll og inspirasjon
selvsagt er det aller mest sentrale. Sommerbrassen handler også om å møte gamle og
nye venner, morgenjoggen (for de spesielt interesserte), badeturer, volleyballturnering,
brettspill, quiz-konkurranser og mye annet.
Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har Korpsnett Norge mulighet for
å tilby redusert deltakeravgift på Valdres Sommerbrass for deltakere fra familier med lav
inntekt (lenke til søknadsskjema ligger på våre nettsider).

Les mer om kursene, instruktører og stab på våre nettsider www.korpsnett.no

