
Seminar med 
UNOF Oslo

orkester.no/kurs

10.-11. oktober i Oslo
For hovedorkestermedlemmer:
- Harry Potter

10.-11. oktober i Oslo
For deg som er 9-13 år:

Harry Potter-orkester og musikkteknologi
For deg som er 12-18 år:

Bluegrass og Beethoven-fordypning
Pris: 500 kroner inkludert måltider



Bli med på inspirerende seminar 
for din aldersgruppe
UNOF Oslo tilbyr i år fire forskjellige 
seminarer for orkestermedlemmer i Oslo. 
Vi har fått med oss dyktige instruktører 
og jobber sammen fram mot en konsert på 
slutten av seminaret. 
Vi gleder oss til å samles og skape god 
musikk og gode minner sammen. 
Prisen for seminaret er 500 kr inkludert 
lunsj, drikke og frukt. Vi har også friplasser 
på seminaret. 
Påmelding og mer informasjon: 
Orkester.no/kurs

For 9-13 år:

MAGISK MUSIKK FRA HARRY POTTER-FILMENE - Instruktør: Bodil Nilsson Sanders
Bli med inn i John Williams’ magiske musikkunivers fra Harry Potter-filmene! 
På denne workshopen skal vi spille en medley med velkjent musikk fra flere av filmene. 

MUSIKKTEKNOLOGI OG KOMPONERING - Instrukør: Isak Andersen 
Vil du utforske instrumentet ditt på nye måter og finne ut hva slags verden av ukjente lyder vi som ligger g jemt 
inne i det? Kan vi finne på melodier, temaer og lydbilder som vi kan utvikle og spille sammen? Gjennom samspill, 
morsomme øvelser og utprøving av elektronikk og effektbokser, skal vi improvisere og komponere fram vår egen 
musikk som urframføres på slutten av helgen. Du trenger ingen forkunnskaper eller tidligere erfaring for å delta.

For 12-18 år: 
BLUEGRASS - Instrukør: Øystein Imsen 
Bluegrass er en amerikansk køntrisjanger som sammen med blues fra sørstatene og europeiske folkemusikk smelt-
er sammen til en sjanger det virkelig svinger av! Blågress handler om teknisk ferdighet, brilliante improvisasjoner, 
folkelig humor, jevn puls og triste historier. I denne workshoppen skal vi ta for oss et par kjente blågresslåter, og 
øver oss på tre ulike bandroller: solo, support og rytme. 

INN I MUSIKKEN  - Instruktør: Guro Kleven Hagen   
På dette seminaret kan du virkelig dykke dypt inn i musikken til jubilanten Beethoven sammen med en av Norges 
dyktigste fiolinister! Guro Kleven Hagen vil jobbe med blant annet klangbehandling, samspillslytting og musikalske 
kontraster!

Les mer om 
instruktørene på 
orkester.no/kurs 

Isak Andersen         Guro Kleven Hagen 

Bodil Nilsson Sanders        Øystein Imsen 



Kontaktinformasjon: 
De Unges Orkesterforbund (UNOF)
Møllergata 39
0169 Oslo 

Tlf: +47 46 92 34 74
Facebook: De Unges 
Orkesterforbund
www.orkester.no
oslo@unof.no

Mer om det praktiske under seminaret:

• Seminaret vil foregå på en skole i 
Oslo, endelig sted blir satt etter at 
smittevernsreglene for perioden er 
klare, med tanke på størrelse på rom 
og antall deltakere.

•  Dersom vi ikke kan tilby bespisning 
av smittevernshensyn, reduseres 
deltakeravgiften.

•  Vi har friplasser på seminaret, 
for deltakere som av økonomiske 
grunner ikke kan delta på seminaret. 

• Seminaret varer fra 10.00-15.00 
lørdag og søndag. 

• Vi avslutter med felles konsert kl 
15.00 på søndagen. 

• Alle  mellom 9 og 18 år som spiller 
i et orkester i UNOF Oslo er 
velkommen til å delta. 

• Noen av kursene kan ha begrenset 
med plasser.

• Du trenger eget instrument 
inkludert utstyr som notestativ, 
sordin, blyant o.l. 

• Påmeldingsfrist 1. september 2020


