Haugetun Folkehøgskole
6.–11. august 2017

Når?
6.–11. august 2017

Hvor?
Kurset holdes på Haugetun Folkehøyskole, som
ligger på Rolvsøy midt mellom Sarpsborg og
Fredrikstad.

For hvem?
Kurset er for deg mellom 13 og 19 år som har
spilt en stund og er ivrig etter å lære mer av
dyktige, engasjerte og profesjonelle instruktører.

Hva koster det?
Prisen for sommerakademiet er kr 4200,–.
Det inkluderer kost og losji i fem døgn med fire
måltider pr dag, instruksjon fra profesjonelle
instruktører – samt mengder av musikalsk
inspirasjon!

Stolt sponsor

Sarpsborg musikkråd er ansvarlig for Østfold
sommerakademi, og Sarpsborg Janitsjarkorps
er teknisk arrangør. Prosjektet mottar støtte
fra Østfold musikkråd/Østfold fylkeskommune.
Kursets musikalske leder er Rune Halvorsen.
Les mer på www.sjk.net

Hvordan søker du?
Søknadsskjema finner du på Sarpsborg
Janitsjarkorps’ hjemmeside www.sjk.net.
Søknaden sendes enten på mail til
sommerakademiet@sjk.net eller i posten til
Sarpsborg Janitsjarkorps, Postboks 142,
1701 Sarpsborg.

Søknadsfrist
30. april 2017. Send gjerne inn søknad så snart
som mulig. Bekreftelse på deltakelse vil bli gitt i
midten av mai.

I samarbeid med

En musikkopplevelse for livet!
Musikalsk utvikling og inspirasjon
for deg som er m
 ellom 13 og 19 år

Følg oss også på Facebook-gruppen
«Østfold Sommerakademi»!

Takk for en artig uke!
Gleder meg til å delta
neste år og spille med
så mange av dere som
mulig en gang til.

Til sommeren er vi klare for den fjerde utgaven av Østfold Sommerakademi.
Nytt av året er at vi nå åpner for søkere fra hele Østlandet! Vi samarbeider
nå med NMF Øst, og da vil vi gjerne ha søkere fra hele regionen, dvs fra Oslo,
Akershus, Buskerud, og Østfold.
Dette får du:
• Spille sammen med
flinke ungdommer fra hele
Østlandet, et samspill som
ender opp med en flott
konsert på Janitsjarhuset i
Sarpsborg
• Et kurs med de beste
instruktørene du kan ha
i Norge
• Ensemblespill
• Solospill, med akkom
pagnatør
• Huskonserter med både
kursdeltakere og lærere

• Musikklære i en bredere
forstand; lytting, musikk
historie, tips til oppvarming
og hvordan man takler
utfordringer i musikken, etc
• Et godt og trygt sosialt miljø
• Nye venner for livet
• T-skjorte med ØSA-logo
• Mulighet for aktiviteter på
fritiden, med konkurranse
innslag der det er mulig å
gruse lærerne! (som f eks i
bordtennis eller volleyball)
• 4 måltider hver dag

• Frukt hver dag
• Mulighet for å bli tildelt
stipend
• Bilder fra hele kursuken og
filmopptak av huskonsert
og avslutningskonsert
• Invitasjon til film/pizza-kveld
på høsten, i etterkant av
Sommerakademiet
• Flotte effekter fra vår
sponsor Huseiernes
landsforbund

Rett og slett en opplevelse for livet!

For en fantastisk uke!! Er så
utrolig glad for å ha blitt kjent
med dere alle og ikke minst
må jeg takke for en super
spilleopplevelse!! Har vært så
utrolig gøy!! Håper å se mange
av dere igjen neste år!!
Instruktører er profesjonelle musikere som hentes fra anerkjente ensembler og
orkestre. Her er eksempler på instruktører som har undervist tidligere år;
Jørgen Lund Karlsen

Anne Karine Hauge

SAKSOFON

FLØYTE

Jobber som freelancer,
og har bl.a medvirket i en
rekke TV-produksjoner
som Stjernekamp, Allsang
på grensen, The Voice og
VG-lista. Dere har sikkert
hørt han på Sandra Lyngs
«Play my drum».

Solofløytist i
Kringkastingsorkestret
og Cikada. Fikk
Spellemannsprisen med
Eivind Buene og Cikada
I 2012. Musikkpedagog
med undervisnings
erfaring.

