Vestregionens ungdomssymfoniorkesters

sommerkurs!
VUS inviterer til sommerkurs og sesongstart 13. – 16. august 2018 i Sandvika.
Elsker du å spille i symfoniorkester? Eller har du bare lyst til å prøve? Har du lyst til å være sammen med
andre som liker å spille? Da er dette noe for deg mellom 9 – 18 år.
VUS består av unge musikere fra videregående skoler, de kommunale musikk- og kulturskolene,
skoleorkestre og skolekorps i Vestregionen. Vi har plass til mange flere elever! Deltagerne mellom 9 – 12 år
vil ha et eget juniororkester, der vi legger vekt på trivsel og glede i et musikalsk miljø.
Ungdomsorkesteret består av strykere, blåsere og slagverk. Juniororkesteret er kun for strykere. Du bør ha
spilt i minst to år for å delta i juniororkesteret.
Vår fantastiske dirigent Kjell Seim og dyktige instruktører vil sammen sørge for at sommerkurset blir noen
fine, musikalske dager! Kurset legges opp som en blanding av gruppeprøver og orkesterspill. I tillegg til de
musikalske aktivitetene legger vi til rette for hyggelige, sosiale aktiviteter og vi inviterer slekt og venner til en
avslutningskonsert!
Sted: Sandvika Teater og
Kulturskolen i Bærum/Kunnskapssenteret, Sandvika
Når: 13.-16. august 2018, kl. 09:00 – 15:30
Påmeldingsfrist: 1. mai 2018
Pris: 400.Musikalsk ansvarlig: Kjell Seim
Arrangør: Bærum Kulturskole/Vestregionen
Kulturskolen i Bærum og Sandvika kino er like ved Sandvika
stasjon. Vi vil legge til rette for at elever kan reise i følge med
hverandre med tog til og fra kurset.
VUS er et gratistilbud i regi av Vestregionen og sommerkurset er del av VUS sin ordinære aktivitetsplan, men
for sommerkurset avkreves en påmeldingsavgift på kr. 400,- Avgiften vil i sin helhet gå til aktiviteter for
deltagerne på sommerkurset.

Repertoar Vestregionens ungdomssymfoniorkester består blant annet av:
E. Bræin: Ut mot Havet
Fabritius: Flåklypa
Brahms: Ungarische Tanz nr. 5
Nordraak: Purpose
Charpentier: Te Deum
Grieg: Fra Peer Gynt – suiten
Groven: Hjallarljod
V.Suppe: Overture til Lett Kavaleri

Påmelding gjøres via googleskjema i dette informasjonsskrivet
innen 1.mai 2018.
Det er en forutsetning at man kan delta på alle dager. Etter at påmeldingsfristen er utløpt vil deltagerne få
tilsendt en giro for betaling. Påmeldingen er først gyldig når denne er betalt.
Alle er hjertelig velkommen til å være med på sommerskolen uten å bli med i orkesteret videre, men ved
stor interesse vil musikanter som ønsker fast plass i orkesteret bli foretrukket. Det vil fremgå i
søknadsskjema om man søker om fast plass eller ikke.
For dere som ikke er medlem av VUS fra før:
Vi øver 3 – 4 samlinger i året på forskjellige steder i Vestregionen under ledelse av dirigent Kjell Seim. I tillegg
blir det gruppeøvelser ledet av musikere fra Oslofilharmonien, Kringkastingsorkesteret og lærere ved
musikk- og kulturskolene. Vi holder konserter og tar spilleoppdrag.
Dirigent Kjell Seim er musikksjef ved Operaen i Kristiansund, og dirigerer norske og utenlandske orkestre.
Han hadde 20–årsjubileum som dirigent for Ung Symfoni i Bergen i 2017, og har stor erfaring med å dirigere
barn og unge, voksne amatører og profesjonelle.
Kontaktinfo:
Koordinator Johanne Aurora Hidle 916 74 857/ Rektor Bærum Kulturskole Kirsten Fuglseth 918 08 363
Vestregionen er et regionalt samarbeid mellom 15 kommuner vest for Oslo: Asker, Bærum, Drammen, Lier,
Røyken, Hurum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Ringerike, Modum, Hole, Sande, Svelvik, Sigdal og Krødsherad
kommuner
Meld deg på her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciooqYjm2vJMnUODDTFm5pJlG7Vv60XpYoDrUYnKa7JmzYg/viewform
Påmeldingsskjemaet finner du også på www.askerkulturskole.no , på www.vestregionen.no/kultur/vus-1
og på www.baerumkulturskole.no

