Til
Deltakerne på Gult kurs
Sommerkurs 2012 på, Namdals folkehøgskole Grong

Velkommen til Sommerkurs!
NMF Trøndelag ønsker deg velkommen til årets Gule sommerkurs i Grong.
Mange av dere er nok spente på hvordan dette vil bli. Vi arbeider nå med
å legge forholdene til rette slik at både deltakere og lærere vil trives i
lag under sommerkurset, og at dette blir sommerens store høydepunkt,
både musikalsk og sosialt, for alle!!
OPPMØTETIDSPUNKT
Søndag 5. august – onsdag 8. august
Oppmøte:

Søndag 5. august mellom kl. 14.00 – 15.00
Informasjonsmøte kl. 15.00.

Første organiserte måltid blir kveldsmat oppmøtedagen kl. 18.30, så ta med
matpakke!

OPPHOLD PÅ NAMDALS FOLKEHØGSKOLE
Innkvartering, bespisning og aktiviteter skjer på skolen. Deltakerne bor på skolens
internat.

REISE TIL OG FRA GRONG
Dette må ordnes av deltakerne selv. De kollektive reisemulighetene til og fra Grong
er tog og buss. Ta eventuelt kontakt med et reisebyrå eller ruteselskapene. Vi
oppfordrer også deltakerne til å se på deltakerlista. Man kan jo reise flere fra samme
korps, eller sted, i en bil.
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ORGANISERING AV DAGEN / TIMEPLAN
Undervisning og andre spilleaktiviteter vil i hovedsak skje i tidsrommet 09.00 - 18.45
hver dag. Det vil bli lagt opp til diverse sosiale og musikalske aktiviteter på kveldstid.

AVSLUTNINGSKONSERT
Gult kurs avsluttes med storslått konsert for familie, slekt og venner
onsdag 8. august kl.16.30. Sted: Namdals folkehøgskole gymsalen.
Vi oppfordrer de respektive korpsstyrer og dirigenter til å komme på konserten for å
følge opp sine musikere, eller komme på besøk når det måtte passe.

LÆRERE OG LEDERE
Musikalsk leder:

Åslaug Klingen

DELTAKERE FORDELT PÅ INSTRUMENT
Navn

Instrument

Korps

Maren Finne
Markus Flasnes
Hedda Finseth
Hilde Lund Moen
Ine Haug
Kristina Skeie
Marie Laugen
Ingeborg Moe
Ludvig Finne

Fløyte
Klarinett
Kornett/trompet
Kornett/trompet
Kornett/trompet
Kornett/trompet
Althorn
Trombone
Slagverk

Kolvereid skolekorps
Kolvereid skolekorps
Skage skolekorps
Skage skolekorps
Foldereid skolekorps
Foldereid skolekorps
Foldereid skolekorps
Egge skolekorps
Kolvereid skolekorps

ALLERGIER / SYKDOMMER
Dersom noen av deltakerne har allergier eller andre forhold vi bør vite om, ber vi om
at det blir gitt beskjed om dette på mail til regionkontoret innen 01.08.11.
Adressen er: trondelag@musikkorps.no

DELTAKERAVGIFT
Bankgiroblanketter for betaling av kurskontingent er sendt til musikkorpsene.
Kurskontingenten må være betalt for at deltakerne kan møte på kurset. Vi gjør
oppmerksom på at det er bindende påmelding. Betalingsfrist. 27.06.2012.
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REGLEMENT FOR DELTAKERNE
1.

Deltakerne plikter til enhver tid å rette seg etter de beskjeder som blir gitt
av kursets administrasjon og lærere.

2.

Alle fastsatte frammøtetider, rosignal, vekke- og spisetider skal overholdes.
Det skal være ro fra kl. 22.00 til kl. 07.00.

3.

Deltakerne skal møte opp i god tid før undervisningstimene, slik at man er
spilleklar når timen begynner.

4.

Deltakerne skal primært oppholde seg innenfor skolens område under
kurset. Unntak er eventuelle turer organisert av kursets ledelse.

5.

Brudd på dette reglement kan føre til utvisning fra sommerkurset uten
tilbakebetaling av kursavgiften.

HUSKELISTE
A)

Instrument, notestativ (husk å merke stativet ditt!, skrivesaker og skrivepapir.
Viktig!!: Ta en test av instrumentet før dere reiser! Sjekk at alt er ok!
Treblåserne må medbringe fliser, messingblåsere ventilolje etc.

B)

Toalettsaker og sovepose/dyne.
Fritidstøy og "finklær" til avslutningskonserten.

C)

Godt humør. ☺

ANDRE OPPLYSNINGER
* Det vil gå nattvakt / brannvakt fra kl. 22.30 – 07.30
* Ta med baller, kort, spill, basse, gitar o.l.
* Arrangøren vil også stille med noe fritidsutstyr.
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ADRESSE OG TELEFON
NMF Trøndelag:

Namdals folkehøgskole:

Fjordgata 1
Telefon:
E-post:
Grong

7010 Trondheim
982 41 165
trondelag@musikkorps.no

91 62 68 80 Åslaug Klingen

Mobiltelefon under kurset:

Ta kontakt med Regionkontoret hvis du har spørsmål.

Da gjenstår det bare å ønske alle deltakerne en riktig god sommer,
og vel møtt til trivelige kursdager i Grong!

☺
Vennlig hilsen NMF Trøndelag 12.06.2012
_______________________
Åslaug Klingen (sign.)
Musikalsk leder

_
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