
Seminar om barneopplæring av obo og fagott 

Spiller du obo eller fagott på et høyt nivå? Kunne du tenke deg 
å gjøre fremtiden til norske korps og orkestre lysere ved å 
undervise unge oboister eller fagottister? Da er dette noe for 
deg: 
De unges Orkesterforbund holder seminar med 
oboist Marion Walker og fagottist Catherine Millar 
(UK). 

Les mer om seminarets innhold på neste side. 

TID: 1.-3. juni 2018  
STED: Rønningen folkehøgskole, Oslo  
KOSTNAD: Seminaret koster 250 kr, og reise dekkes etter 
billigste reisemåte. 
OVERNATTING: Vi tilbyr overnatting på Rønningen 
folkehøgskole inkludert i prisen  
PÅMELDING: skjema på orkester.no/kurs 
HVEM: studenter og profesjonelle oboister og fagottister 
som er nysgjerrige på barne-instrumenter og 
undervisningsmuligheter. 

Rammer for helga:  
Fredag 
kl 19:00 Oppmøte Rønningen Folkehøgskole, program fram til 21 

Lørdag  
Program 10-17  
Felles middag kl 18.30 
Søndag 
Program 9-15  



Mer om seminaret: 
På seminaret får du en gyllen anledning til å ta et dypdykk i metodikk for unge 
blåsere og bli kjent med instrumentene som finnes. Hovedsaklig ”Tiger-obo”, 
spesiallagd barneobo basert på barokkobo, designet av Guntram Wolf i samarbeid 
med oboisten Antje Lotz, og "tiger-fagott", kvartfagott og kvintfagott designet av 
Wolf som nå lages både av Wolf og av Howarth. Etter seminaret vil du føle deg 
mange skritt nærmere, kanskje helt klar til å kunne undervise selv på disse 
instrumentene. Dermed vil du kunne rekruttere elever og komme igang med å 
undervise neste generasjon oboister eller fagottister! 

Seminaret holdes i hovedsak av Walker og Catherine Millar som jobber med 
barnefagotter i London, med innslag av andre foredragsholdere, i år Anne Berit 
Halvorsen, suzukipedagog. Karin Seppola har ansvar for demonstrasjonselevene, 
og vil ha innslag under seminareI tillegg til innføring i undervisningsmetoder, 
materiell, teori, progresjon, motivasjon, lek og forholdet til elevers foresatte, vil det 
bli anledning til å spille på barneinstrumenter og til å prøve-undervise elever fra 
7-11 års alder. Vi inviterer også instrumentmakerne til å holde stands under 
seminaret.

Tigerobo

Walker introduserte tiger-oboer til Norge i 2008 da hun sammen med Kulturskolen i 
Kristiansand lanserte Nordens første Tigerobo-prosjekt, med rekruttering og 
undervisning av en stor gruppe 7-8 åringer. Gruppen heter "Obotigrene" og har et 
samarbeid med Kristiansand Dyrepark. De spiller for tigrene i Dyreparken, lærer litt 
om dyrene og blir motivert av tigrenes egenskaper og responsen de gir når gruppen 
spiller for dem. 

Siden Walker startet gruppen sin "Obotigrene" har tanken om å rekruttere yngre 
oboister spredd seg til flere byer og lærere, nå er det mange flere unge oboister i 
Norge, men vi trenger enda flere til å 
undervise og motivere unge musikere 
på disse utfordrende instrumentene. 

Om arrangøren: De Unges 
orkesterforbund (UNOF) arrangerer 
seminaret med støtte fra Dextra som 
en del av arbeidet med «Instrumenter 
i fokus». Forbundet organiserer 
stryke- og symfoniorkestre i hele 
Norge, men også ensembler i andre 
formater som Obotigrene. Vi har ca 



5000 medlemmer fordelt på 165 orkestre i hele landet.

Om kurslederne

Marion Walker
Marion Walker har jobbet med unge blåsere i over 20 år: Undervisning i obo ved 
Kulturskolen i Kristiansand, Kulturskolen Øst i Agder og i diverse korps, 
praksisundervisning, Unge Talenter Masterclasser og "Transposition" prosjektarbeid ved 
Barratt Dues musikkinstitutt i Oslo, treblåsinstruktør- undervisning ved 
Sommermusikkskolen på Halsnøy, Sommermusikk i Stokke, Valdres Sommersymfoni, 
Norsk Ungdomssymfoniorkester, Vestregionens Ungdomssymfonikere, Vestfold 
Ungdomssymfoniorkester. 
Walker er til daglig oboist i Kristiansand Symfoniorkester og fast medlem i 
Samtidsensemblet Ensemble Ernst. Hun har tidligere vært ansatt i Malaysian Philharmonic 
Orchestra, hatt diverse periodiske kontrakter med alle de norske symfoniorkestrene samt 
noen i Sverige, Sveits og Australia. Fra 1997-2004 var hun fast medlem i 
samtidsensemblet Oslo Sinfonietta. Walker er utdannet ved Norges Musikkhøgskole, 
Konservatoriet i Genève og University of Western Australia. 

Catherine Millar is Head of Woodwind for the county music service of Berkshire. On a day 
to day basis she has responsibility for overseeing a department of 3,000 students and 
about 30 staff. But the role also involves being available to offer advice and support to 
about 400 schools and all people working with woodwind students across the area.
At any one time Catherine has approximately 60 bassoon students, taught in groups or 
individually. These pupils come from a variety of backgrounds and usually at least 15 – 20 
are grade 8+ at any one time. With about 10 students per year achieving places national 
ensembles, including the National Children’s Orchestra and National Youth Orchestra of 
Great Britain. 

Anne-Berit Halvorsen er en av Norges fremste Suzukipedagoger og har igjennom flere 
tiår arbeidet med å lære barn å spille fiolin. Halvorsen er utdannet ved Griegakademiet i 
Bergen med hovedinstrument piano og fiolin. Hun har også Suzukilærerutdanning innen 
fiolin fra København og Århus i Danmark.
Anne-Berit har gitt ut flere bøker i opplæring av fiolin og musikklære for barn. Hun har bred 
erfaring med å undervise barn helt nede i 3-årsalderen. 


