
INVITERER TIL

OSLO BRASSFEST
2013

Er du mellom 8 og 20 år?
Spiller du messing eller slagverk?

Har du lyst til å spille i brassband?

Da er du hjertelig velkommen til 
oslo brassfest 2013

Steinerskolen på Hovseter, Oslo

19.–20. oktober

OSLO BRASS BAND er Oslos nyeste elitekorps, 
siden stiftelsen i 2001 har bandet hatt som
mål å tilby en inspirerende musikalsk arena for 
byens musikkpedagoger, frilansere og studenter.
Medlemmene holder et meget høyt musikalsk 
nivå og de aller fleste har utdanning fra musik-
konservatorier og musikkhøgskolen.
Bandet deltar hvert år på NM i brass og Siddis 
brass, og i løpet av høsten er Brassfesten og 
kirkekonserten høydepunkter i programmet. 
Følg med på hjemmesiden for nærmere 
informasjon.

www.oslobrass.com

påmelding:
Innen 27. september

(påmeldingen er bindende etter 27.9) 
til oslobrassfest@gmail.com 

Vi trenger å vite:
•	 Navn
•	 Alder
•	 Telefonnummer
•	 Korps
•	 Instrument
•	 Antall år du har spilt
•	 Om du bruker G- eller F-nøkkel
•	 Om du vil ha enetime

spørsmål rettes til:
oslobrassfest@gmail.com eller

Ragnhild Nødland — 980 07 807



deltagerne vil bli delt inn i fire 
brassband etter alder og nivå:

gruppe 1, musikklek
For deg som startet å spille i høst og som er 
ny på instrumentet. Både messing og treblås!

Dirigent: Jan Arne Stavik Karlsen

gruppe 2
For deg som har spilt i 1–2 år.

Dirigent: Mats Johnsen

gruppe 3
For deg som har spilt i 3–6 år og som går i 
6–8. klasse.

Dirigent: Anders Sørheim

gruppe 4
For deg som har spilt en god stund og som 
går i 9. klasse og oppover.

Dirigent: Sverre Olsrud

program:

Lørdag:
10–17: Samspill

Søndag:
10–15: Samspill

15: Festkonsert
sammen med Oslo Brassband

i løpet av helgen vil du få oppleve:
•	 Å spille sammen med, og få veiledning av 

noen av østlandets fremste  
messingpedagoger og dirigenter!

•	 Å bli kjent med, og spille sammen med 
musikanter med samme interesse for 
musikk fra andre korps!

•	 Å utvide ditt kjennskap til brassband-
litteraturen med alle de utfordringer og 
musikalske opplevelser det medbringer! 

deltageravgift:
Brassfesten (lørdag og søndag): 700.-
Enetime: 150.-


