
KORLEDERKONFERANSE

- En konferanse for kordirigenter på alle nivå -

Bergen 6.-8. september 2019



Mesterklasse 

Fredag

Lørdag
 10.00-13.00 Mesterklasse m/ øvingskor

13.00-14.00 Lunsj
14.00-16.45 Mesterklasse m/ øvingskor
 
16.45-18.00 Pause
18.00-19.00 Konsert - Bergen domkirke
19.30-23.00 Middag
 

18.00-21.00 Intro Mesterklasse

Søndag
10.00-12.00 Oppsummering mesterklasse
12.00-13.00 Lunsj og utsjekk
13.00-15.00 Møt komponisten 
                    Henrik Ødegaard
 

Konferanse

Fredag

Lørdag
 

18.00-19.00 Rettigheter - musikkforlagene
19.00-21.00 "Snart er det jul igjen"
                     Julerepertoar og høstens nyheter

10.00-13.00 Scenisk konsert
                    Gro Espedal
13.00-14.00 Lunsj
14.00-15.30 Arbeidsvilkår for kordirigenter
15.45-16.45 Kolleganettverk
16.45-18.00 Pause
18.00-19.00 Konsert - Bergen domkirke
19.30-23.00 Middag
 
 Søndag
10.00-12.00 Bel Canto-teknikk for unge sangere              
                    Katrine Imerslund
12.00-13.00 Lunsj og utsjekk
13.00-15.00 Korsang på øret  
                    Marius Solevågseide



Mesterklasse - Ragnar Rasmussen

Ragnar Rasmussen er professor i kordirigering ved Det Kunstfaglige Fakultet, 

UiT Norges Arktiske Universitet, og ved Institutt for musikk, NTNU.

 

Han jobber jevnlig som gjestedirigent for profesjonelle kor og orkestre rundt i verden, og er en mye brukt

lærer ved internasjonale mesterklasser for kordirigenter, samt dommer ved kor- og dirigentkonkurranser.

Rasmussen er også medlem av Norsk Komponistforening.

 

Han har blant annet dirigert både Norges Ungdomskor og World Youth Choir, og er en merittert dirigent

i konkurranser både i Norge og internasjonalt. Han skal være hoveddommer i NM for KOR i Trondheim i

oktober 2019.

 

Mesterklassen, som går over ca. 15 timer på 3 dager, retter seg mot dirigenter som ønsker å arbeide aktivt med detaljene i

musikken, betoninger, uttale, intonasjon etc. De som søker bør ha noen års erfaring i kordirigering, men vi krever verken

video eller prøvedirigering for påmelding. Mesterklassen begrenses til 8 aktive deltagere, og repertoaret spenner fra salmer

og folketoner til originale verker for kor. FONOKO vurderer søknadene og tildeler plasser etter ønskelig faglig nivå.

 

 

 

 

For påmelding som aktiv deltager på mesterklassen sender du en søknad HER 

Du vil få en bekreftelse på deltagelse 01.07.2019 og tilsendt en faktura.

Passive deltagere melder seg på og betaler via samme link som øvrige konferansedeltagere.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA7BIpTUnCO4kk7mbHSQIxh2GOkQD4oDtw1naze42f0wgyVg/viewform


Gro Espedal er dirigent, musikkpedagog og lærerutdanner, utdannet fra Høgskolen i Bergen,

Griegakademiet, UiB og NTNU. Ved siden av arbeidet som dirigent i Volve Vokal er Espedal ansatt som

førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet.

Espedal startet Volve Vokal i 2006 med et mål om å utforske kor som sjanger eller form, samtidig som

ensemblet skulle arbeide for et høyt kunstnerisk nivå. Volve Vokal arbeider med flere kunstuttrykk for å

skape helhetlige forestillinger, og er ett av få kor i Norge som har fast ansatt dramapedagog/visuell leder.

Et viktig mål for koret er å forsøke å gjøre samtidsmusikk mer tilgjengelig særlig gjennom bruk av ulike

kunstuttrykk. Med ensemblet ønsker hun å leke med formatet kor og stille spørsmål til noen etablerte

oppfatninger av hva kor skal være. 

 

Hennes bidrag under FONOKO-konferansen blir en blanding av foredrag, med fokus på tenkningen som

ligger til grunn for hennes arbeid, og praktiske aktiviteter med deltakerne for å illustrere arbeidsmåtene.

 Scenisk konsert - Gro Espedal

Katrine Imerslund jobber til daglig som sanglærer ved Hå kulturskule og brenner for bel canto-

tradisjonen og det klassiske sangfaget. De siste 8 årene har hun vært med på å utvikle et voksende

operamiljø på Jæren. Katrine Imerslund er initiativtaker til «Ung opera», talentsatsingen for unge

klassiske sangere ved Hå kulturskule. Sangerne derfra blir stadig lagt merke til i konkurranser og som

solister, bl.a. med Stavanger Symfoniorkester. 

Katrine Imerslund har sin utdannelse fra Barratt Dues Musikkinstitutt og Universitetet i Oslo. Hennes

viktigste sanglærer har vært Elizabeth Norberg-Schulz, professor i sang ved Universitetet i Stavanger,

som hun også har samarbeidet med i en rekke prosjekter sammen med sine elever.

 

Bel canto-teknikk vil på kurset bli presentert gjennom bl.a. teori, praktiske øvelser og opptak av elever

i «Ung opera».

Bel Canto-teknikk for unge sangere - Katrine Imerslund



Korsang på øret - Marius Solevågseide
Marius Solevågseide er en rytmisk sanger og sangpedagog med master fra musikkonservatoriet i

Kristiansand (2013). Han har de siste seks årene bodd i Oslo, der han arbeider frilans som korleder,

sangpedagog og sanger. Han er en dyktig utøvende sanger med solid sangfaglig og musikkteoretisk

forankring i den rytmiske sjangeren. Det er kanskje interessen for å teoretisere omkring det praktiske

som gjør Marius til en spennende og allsidig pedagog, og han er mye brukt som kursholder både for

sangere og kordirigenter. I ensembler underviser han ofte med utgangspunkt i moderne

populærmusikk og gehør. Han er opptatt av sunn stemmeteknikk i rytmisk sjanger og har gode

erfaringer i det å arbeide med praktisk gehør og innstudering uten noter i kor.

 

Marius ønsker at deltakerne skal sitte igjen med gode, konkrete verktøy som kan brukes på

korøvelsene. Han vil vise hvordan du kan gå frem for å lage praktiske gehør- og sangøvelser med

utgangspunkt i et korarrangement.

Henrik Ødegaard har en omfattende musikerbakgrunn som trombonist, kantor og komponist med

utdannelse fra Norges Musikkhøgskole samt gregorianikk-studier i Paris. Han arbeidet som kantor i Nes og

Sauherad kirker i mange år hvor han ledet Nes kantori. Fra 2006 har han vært komponist på heltid.

 

Hans verkliste har et omfattende antall vokalverk skrevet for både barn og voksne, skrevet for profesjonelle og

amatører. Mange av hans verk er skapt for kirkens rom, beregnet for gudstjenester og konserter, fra enkle viser

og motetter til oratorier og messer. Han har også inngående kjennskap til folkemusikk, og bruker ofte dette

materialet i sine komposisjoner. Han har vunnet flere priser som komponist, og hans verker framføres i de

fleste europeiske land, foruten Sør-Afrika og USA.

 

Henrik vil presentere et bredt spekter av sine korkomposisjoner for konferansedeltagerne, til både inspirasjon

og nytte!

Møt komponisten - Henrik Ødegaard



Konsert i Bergen domkirke  - Dirigent Jon Flydal Blichfeldt 

Jon er utdannet cellist og kordirigent fra Grieg-akademiet og Høgskolen i Tromsø. Han har jobbet som

frilanser siden 1998 og dirigert diverse kor som guttekor, blandet kor og mannskor i Bergen og omegn. Han

jobbet fra 2003-2010 som musikkfaglig korkonsulent i Norges Korforbund Hordaland og Norges Korforbund

Vest, og har også undervist i sang og korledelse på kurs i regi av Norges Korforbund,  Fra 2010-2013 var Jon

styreleder i FONOKO.

Jon dirigerer nå bl.a. Ole Bull kammerkor, som han stiftet i 2015, foruten Bergen Mannskor og Osterøykoret.

Disse tre korene er  klare for å holde konsert for oss lørdag 7.september i Bergen domkirke.

 

Ole Bull Kammerkor

Bergen Mannskor

Ole Bull Kammerkor ble stiftet i 2015 etter initiativ fra Jon Flydal Blichfeldt og har strenge opptakskrav til sangerne.

Repertoaret er utelukkende klassisk repertoar, men spenner fra rennessanse til nyskrevet musikk. Koret mottar støtte

som kor på høyt nasjonalt nivå. Koret teller 20 - 24 sangere.

Bergen Mannskor fylte 20 år i 2018 og teller om lag 35 menn fra Bergen og omegn. Koret er et tradisjonelt mannskor i

ordets rette forstand. De er stolte av det, og glade i både Bellmann, nasjonalromantikk og mannskorsangar som

presenterer mannskorklangen i all sin fylde som noe annet enn blandakorklangen. Koret har ein enkel opptaksprøve.

Jon Flydal Blichfeldt

Osterøykoret ble stiftet i 1914 som Hauge songlag. Koret har medlemmer fra hele Osterøy og noen

fra nabobygda Bergen. Koret har ca. 50 sangere i alderen 18 - 75. Alle som vil får være med. Koret

hiver seg rundt på alskens typer prosjekter, fra å sette opp en hel musikal, Jungelboka, til klassiske

konserter, konsertar med pop-musikk og musikk med storband. Sommeren 2019 skal de delta i

den store estiske sangfestivalen, Laulupidu 2019.

Osterøykoret



Informasjon om påmelding og pris

Deltageravgi�t aktiv mesterklasse 1.300,- *
Deltageravgi�t passiv mesterklasse 900,- *

Deltageravgi�t medlemmer  FONOKO

Mesterklasse

Deltageravgi�t ikke medlemmer  FONOKO

Deltageravgi�t aktiv mesterklasse 1.900,- *
Deltageravgi�t passiv mesterklasse 1.500,- *

Konferanse

Deltageravgi�t medlemmer  FONOKO

Deltageravgi�t ikke medlemmer  FONOKO

hel helg 1.300,- *
fredag 300,-
lørdag 900,- **
søndag 600,- ***
 
 

hel helg 1.900,- *
fredag 600,-
lørdag 1.200,- **
søndag 900,- ***
 
 

*pris er inkludert lunsj og middag lørdag , og lunsj søndag        ** pris er inkludert lunsj og middag lørdag     *** pris er inkludert lunsj søndag
 

Påmelding g�ør du innen 01.07.2019  ved å trykke HER
 

Konferanses hovedbase er Scandic Hotell Ørnen hvor FONOKO har hotellavtale som deltagerne kan benytte seg
av. Deltageravgi�t inkluderer ikke overnatting og frokost . Alle deltagere må ordne overnatting selv. 

 Kode for booking er 46907079    

https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=277542&hash=319E122124B6F9E5737B3801C8BE8AB0

