
Strykerdag i Trøndelag
FREDAG 1. april 2011
Sted: Metodistkirken

Trondheim Kulturskole, 3.etasje
 

Rata Kloppenburg

Kom til Trondheim og møt Rata Kloppenburg; en fargerik person som 
med smittende entusiasme kan i
holder en elevaften i året og den som arrangerer store 
orkesterkonserter. 
kombinerer kunnskap og erfaring fra disse to felt. Profesjonelle 
musikere, amatørorkestre, lærere og
henne under mottoet "The necessity of theatrical skills for the classical 
musicians". 
Et møte med henne kan gi deg mange og nye ideer til 
presentasjonformen.

 
Timeplan: 
Kl. 09.30 - 10.00 - Oppmøte i Metodistkirken
Kl. 10.00 - 12.00 - Rata Kloppenburg; felles for alle 
Kl. 12.00 - 13.00 - Lunsj 
Kl. 13.30 - 18.00 - Trondheim Kulturskole, 3.etasje

 
Kursavgift 
450 kr. for ESTA-medlemmer 
600 kr. for ikke ESTA-medlemmer.
Kursavgiften inkluderer lunsj. 
Ordinært medlemskap i ESTA
Student- / pensjonistmedlemskap koster kr. 150,
husstandsmedlemskap (ektefeller / samboere) kr. 450,
Du kan melde deg inn samtidig med påmelding til kurset, og får da 
kurset til medlemspris. 
Når vi har registrert kurspåmelding, vil du få tilsendt faktura på 
e-post.  

 
For påmelding/informasjon:
Åse Mette Schøyen, asemette@c2i.net
Ragnhild Endseth Hagerup, ragnhild@hagerup.net

 

 
Arrangør: ESTA-Norge i samarbeid med

Strykerdag i Trøndelag  
FREDAG 1. april 2011 

Metodistkirken i Trondheim 
Trondheim Kulturskole, 3.etasje 

Rata Kloppenburg (Nederland)
 

Kom til Trondheim og møt Rata Kloppenburg; en fargerik person som 
med smittende entusiasme kan inspirere og motivere både den som 
holder en elevaften i året og den som arrangerer store 
orkesterkonserter. Hun er utdannet både klassisk cellist og skuepiller og 
kombinerer kunnskap og erfaring fra disse to felt. Profesjonelle 

re, amatørorkestre, lærere og kor har hatt gleden av 
henne under mottoet "The necessity of theatrical skills for the classical 
musicians". www.rataklop.nl  
Et møte med henne kan gi deg mange og nye ideer til 
presentasjonformen. 

i Metodistkirken, registrering, uformell start 
Rata Kloppenburg; felles for alle  

Trondheim Kulturskole, 3.etasje; Rata Kloppenburg; kun for 

 
medlemmer. 

 
ESTA-Norge koster kr. 300,- i året.  

/ pensjonistmedlemskap koster kr. 150,- og 
husstandsmedlemskap (ektefeller / samboere) kr. 450,-.  

deg inn samtidig med påmelding til kurset, og får da 

Når vi har registrert kurspåmelding, vil du få tilsendt faktura på 

For påmelding/informasjon: 
asemette@c2i.net , mob. 91 87 61 62 

ragnhild@hagerup.net , mob. 40 47 88 74 

 

Påmeldingsfrist
fredag 25. mars

 

Norge i samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole

 

(Nederland) 

Kom til Trondheim og møt Rata Kloppenburg; en fargerik person som 
nspirere og motivere både den som 

holder en elevaften i året og den som arrangerer store 
Hun er utdannet både klassisk cellist og skuepiller og 

kombinerer kunnskap og erfaring fra disse to felt. Profesjonelle 
kor har hatt gleden av å jobbe med 

henne under mottoet "The necessity of theatrical skills for the classical 

Et møte med henne kan gi deg mange og nye ideer til 

Rata Kloppenburg; kun for strykere 

Påmeldingsfrist 
fredag 25. mars 

Trondheim kommunale kulturskole 


