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Anmäl senast 1 september. OBS Ges även som universitetskurs i samarbete
med Musikhögskolan i Malmö. Ansök via antagning.se senast 16 april.
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NORDISK ORKESTERAKADEMI
Är du mellan 16 och 25 år och från de nordiska länderna?
Spelar du ett symfoniorkesterinstrument, ägnar mycket tid
åt och det och tycker musik är det roligaste som finns?
Då är Nordisk Orkesterakademi något för dig!

SMAKA PÅ LIVET SOM MUSIKER
Du står kanske i valet mellan en musikutbildning på
högskolenivå och andra studier, har spelat några år på
kulturskola, musikskola eller folkhögskola och känner
att ett liv som yrkesmusiker hade varit intressant.
För att ge en försmak av vad ett liv som
orkestermusiker innebär erbjuder vi möjlighet att:
• spela med professionella musiker och en
professionell dirigent.
• få spela stora orkesterverk.
• få inblick i en orkestermusikers vardag.
• stimulera din egen musikaliska utveckling.
• musicera med ungdomar från andra nordiska
länder.
• bredda dina kunskaper.
• skapa kontakter med yrkesmusiker.
• väcka ditt intresse för en professionell
musikerkarriär.
Rolf Gupta är dirigent och konstnärlig ledare för
kursen som äger rum i Helsingborgs Konserthus.
Du har möjlighet att bo på internat. Du förväntas
acceptera att kursen är helt alkoholfri.
REPERTOAREN UNDER VECKAN
Ottorini Respighi: I pini di Roma
Claude Debussy: La Mer

Kontaktuppgifter till kursansvarig:
Erik Bergquist
erik.bergquist@helsingborg.se
Tel. 042-104264

UNIVERSITETSKURS
Nordisk Orkesterakademi kan sökas som universitetskurs i samarbete med Musikhögskolan i Malmö.
Kursen omfattar 4 högskolepoäng och riktar sig
till dig som redan studerar vid en musikhögskola
och uppfyller kursens förkunskapskrav.
FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:
studerar eller har studerat på musikerutbildning vid
musikhögskola eller motsvarande, samt genomförda
högskolekurser, inkl. orkesterspel och ensemble, om
minst 7,5 hp.
URVAL
Platserna fördelas efter antal avklarade akademiska
poäng i ämnet musik vid sista anmälningsdag samt
fördelning på instrument samt genom att fördela
instrumenten så att en symfoniorkesterbesättning
uppnås. Kursansvarig är beslutsfattande.
ANMÄLAN
Anmälan görs via antagning.se senast 16 april 2018.
OM DU KOMMER FRÅN ETT ANNAT LAND
Du som är dansk, norsk, finsk, grönländsk, färöisk,
isländsk eller medborgare i ett EU-, EES-land eller
Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller
studieavgift. Du måste däremot inkomma med
dokument som visar att du är medborgare i något
av de här länderna. Avgiften är obligatorisk för
de som inte går universitetskursen. Studerande på
universitetskursen kan välja att betala för logi och
lunch.

UPPLÄGG, ANTAGNING OCH ANSÖKAN
Under kursen spelar du tillsammans med
Helsingborgs Symfoniorkesters medlemmar.
Orkestern kommer att ungefär till hälften bestå av
kursdeltagare och hälften av ordinarie musiker. Under
och till kursveckan repeterar du enskilt, i grupp med
instruktör och med hela orkestern under ledning av
dirigenten. Blir du efter ansökan antagen får du din
stämma utskickad i god tid innan kursens början.
Även reserver kommer att tas ut. Det blir repetition
dagtid alla dagar och veckan avslutas med en offentlig
konsert i Helsingborgs Konserthus.
ANTAGNINGEN KRÄVER INTYG
För vi ska vara säkra på att upplevelsen blir
bästa möjliga för alla, vill vi att din lärare, med
utgångspunkt i den repertoar som ska spelas, skriver
ett intyg om hur hen bedömer dina möjligheter att
delta i Nordisk Orkesterakademi. Utifrån detta intyg,
de uppgifter du lämnat i ansökan samt hur behoven
ser ut i förhållande till den aktuella repertoaren, görs
urvalet. Intyget ska bifogas ansökan per post eller till
nordicorchestraacademy@gmail.com
SISTA ANSÖKNINGSDAG:
För den vanliga kursen, alltså inte universitetskursen,
gäller 1 september 2018 som sista datum för ansökan.
För anmälan fyller du i webbformuläret som du hittar
på helsingborgskonserthus.se. Är du under 18 år ska
målsman också skriva under. I det fallet måste du
skriva ut blanketten och skicka med vanlig post till:
Konserthuset
Att: Erik Bergquist
Roskildegatan 1
SE-252 21 Helsingborg

KURSAVGIFT
Hel kursavgift inklusive boende och lunch: 2 700 SEK.
Kursavgift exklusive boende: 1 400 SEK.
BOENDE
Under kursveckan erbjuds du att bo på Nyckelbo
vandrarhem beläget vid Sofiero slott, cirka 10 minuter
med buss från Helsingborgs stadskärna.
Boende, frukost och lunch ingår i kursavgiften.
Kvällsmat ingår ej. Du anmäler intresse för boende i
webbformuläret när du ansöker.
RESA TILL HELSINGBORG
Med tåg: Åk till Helsingborgs central, Knutpunken.
Från Danmark: Ta tåget till Helsingör och sedan
färjan till Helsingborg, Knutpunkten.
Med flyg: Ängelholms flygplats eller Malmö Airport,
alternativt Kastrup (Danmark). Flygbussar går från
Ängelholms flygplats till Knutpunkten. Kommer
du från de andra flygplatserna får du åka tåg till
Helsingborgs central. Knutpunkten ligger 10 minuters
promenad från Helsingborgs Konserthus.

Under Nordisk Orkesterakademi 29 oktober–2 november 2018
samarbetar ungdomar med Helsingborgs Symfoniorkesters
musiker i en spännande konsertproduktion under ledning av
dirigent Rolf Gupta.
Syftet med Nordisk Orkesterakademi är att ge ungdomar som tänker sig en musikerkarriär
möjlighet att pröva sina vingar i ett professionellt sammanhang.
Detta är ett av våra bidrag till att utveckla den klassiska musikbranschen i Sverige,
ett mycket viktigt uppdrag inför framtiden.

Vill du veta mer…
Välkommen att höra av dig till producent
Erik Bergquist, tel 042-10 42 64 eller
erik.bergquist@helsingborg.se

helsingborgskonserthus.se

