
Workshop Målgruppe/Alder/nivå antall Kursholder Beskrivelse 
Korps Blåsere og slagverk - 5.-7. trinn 50  Hovard Wøhni Samspill med forskjellig repertoar 
Korps Blåsere og slagverk - 8.-10. trinn 50  Per Anderson Samspill med forskjellig repertoar 
Improvisasjon/samspill 14+ 20 Guy Wampa Wood Improvisasjon for instrumentalister og sangere. 

Trenger ikke forkunnskaper i improvisasjon og 
besifringsspill. 

Rethink folk music 
 
  

strykere, treblåsere og 
bandinstrumenter (gitar, bass, 
trommer, perkusjon) 10 + 
 

30 Liisa Tuomaala  
Torgeir Bitnes Dammen  

Folkemusikk fra Finnmark? Hæ? Seriøst? Ka e det? 
Vi kaster oss på en oppdagelsesreise der vi skal finne 
ut hvordan vi kan spille folkemusikk fra Finnmark og 
hvordan vi kan lage våre egne arrangement av 
stykkene. Kan en reinlender spilles som rock? Kan en 
pols eller vuggesang spilles med afrikanske rytmer? 
Hvordan kan vi videreføre folkemusikktradisjonen? 

Band Sang, gitar, bass, tangenter og 
trommer 

4 band   For dere som vil spille i band, utvalgte låter øves inn. 
Det kreves litt forkunnskaper for å delta på denne 
workshopen. 

Dans 10 - 13 40 Camilla Tellefsen  
Anne Golberg Stavn 

Camilla og Anne jobber begge som dansere og 
pedagoger i Oslo og underviser fast på studioet 
Subsdans. På workshopen vil de undervise i House og 
Hiphop 

Dans 13 + 40 Camilla Tellefsen  
Anne Golberg Stavn 

Camilla og Anne jobber begge som dansere og 
pedagoger i Oslo og underviser fast på studioet 
Subsdans. På workshopen vil de undervise i House og 
Hiphop 

Dans viderekommende 20 Siv Gaustad  Moderne utrykk, Dans for øvede  
Film 10 + 6 Maida Hals Dokumentar - å formidle virkeligheten 
Scenografi 10 + 10  Lage/sette scenografi i et scenerom. Denne brukes til 

lørdagens forestilling. 
Teatersport/improvisasjon 10 + 30 Klaus Løkholm Bergli 

Mariken Laustad 
Teatersport/improvisasjon 

Kor 10 + 50 Ingrid Almås 
Øystein Skårseth 

Liker du å synge? 
Synger du alene eller sammen med andre? 
Synger du hjemme i stua eller foran et publikum? 
Da er KOR ARTI’ noe for deg! 

Piano - besifringsspill 10 + 10  Enkelt besifringsspill for nybegynnere 
Perkusjon 10 + 10 Sverre Gjørvad Workshopen vil gi en innføring i bruk av 

latinamerikansk rytmikk gjennom bruk av (fortrinnsvis) 
latinamerikansk perkusjon. 



 


