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Indbydelse
Landsorkestersamling og kursus i Bording.
FDFs Landsorkester samles næste gang den 21.-23 april 2017 i Bording.
Landsorkesteret øver, spiller og modtager undervisning hele weekenden og
spiller koncert søndag over middag.
Landsorkesteret er et tilbud til musikere i og uden for FDF. Det er et stærkt
supplement til efterårskursus, instruktøruddannelse og musikundervisningen i
kredsen. Weekenden gennemføres som kursus med den klare målsætning at
bibringe kursisterne inspiration, motivation og udfordringer i musikken. Dette
sker gennem struktureret undervisning.
Målet med weekenden er at samle glade FDF-musikere og øvrige glade
musikere, der søger udfordringer. Niveauet er fleksibelt, og målet er ´largo

plus´. Vi sigter efter at have normal Brass Band besætning med mulighed for at
dublere i stemmegrupperne. Den nedre aldersgrænse er 13 år, og der kan

bruges vejledende "optagelsesprøver" hvis besætningen udfordres for at støtte
den enkelte i at spille den rigtige stemme.
Program og praktisk oplysninger
Landsorkestersamlingen starter fredag den 21. april spilleklar kl. 19.00, hvor vi
mødes på Bording Skole, Solsortevej 10, 7441 Bording, og starter weekenden.
Søndag den 23. april afholder landsorkesteret koncert som en del af
samlingen.
Pris kr. 595 inklusiv rejseudligning. For deltagere, der ikke allerede er medlem
af en kreds, pålægges et ekstra gebyr oveni kursusprisen. Kontakt eventuelt
kursuslederen hvis du allerede ved du vil deltage på flere kurser i 2017.

Orkesterudvalget
Betaling opkræves ved tilmeling. Medbring instrument,

nodestativ og dæmpere – både cup og straight (cornetter og
tromboner) samt hvad du skal bruge for at overnatte på en
skole.
På facebookgruppen "FDF Landsorkester - FDF
Orkesterudvalg" kan kurset følges og her vil supplerende information blive
delt.

Tilmelding via fdf.dk
Kursusleder Marie Snedker, 53629209 eller snedker.marie @gmail.com
PROGRAM
Fredag:
19.00: Spilleklar på Bording Skole
22.00: Aftenhygge
Lørdag:
08.00: Morgenmad
09.00: Opvarmning og spil
12.00: Frokost
13.00: Vi spiller og pauser med kaffe og forfriskninger
18.00: Aftensmad
19.00: Vi spiller
22.00: Hygge og underholdning
Søndag:
08.00: Morgenmad

08:30: Pak sammen, oprydning
09.00: Opvarmning og spil
12.00: Frokost

14.00: Koncert

15.00: Farvel og tak for denne gang!

