Invitasjon til Januarkonferansen
29. – 31. januar 2021, Scandic Hell

Norges Korforbund Sør-Trøndelag inviterer dirigenter og tillitsvalgte i kor til faglige, inspirerende
og ikke minst optimistiske dager på Januarkonferansen.
Vi vil tilpasse konferansen ut fra de smittevernregler som gjelder i januar 2021.
Målet er å legge til rette for et trygt miljø, der smittevern ivaretas sammen med gode vilkår
for læring og inspirasjon.

For mer informasjon, se her.

For dirigenter
Improvisasjon, klang og rytmikk i kor! med Anine og Benedikte Kruse.
På dette kurset dykker vi dypere inn i vokalmusikkens bestanddeler. Hvilke
byggeklosser har vi, og hvilke måter er de satt sammen på? Hva skjer hvis vi tar dem
fra hverandre, og setter dem sammen på nye måter?
Øvingskor på søndag er De Musserende Fruer.

For tillitsvalgte
«Hva motiverer deg?» med Trine Lyng Andersen
Etter en uforutsigbar og rar tid … hva motiverer deg som korsanger?
Vi lager "hårete" planer for 2021, 2022 og 2023, der alt er mulig!
Vi fyller Verktøykassa med sanger fra vår egen Samstemt, ny dirigentavtale presentert
av Tove Ramlo-Ystad, siste nytt fra Norges Korforbund, og rytmisk sang med Anine og
Benedikte Kruse.
«Inspirasjon for fremtiden» med Karin Fevaag Larsen.
Verden er i endring. Vi trenger hverandre, og vi har behov for å holde en offensiv
holdning for å møte krav og utfordringer. Karin gir deg energi og gode tanker for hva vi
selv kan gjøre for å beholde egen drivkraft, gnist og glede.

For alle
Notelyst med Liv Astrid Dahl.
Liv Astrid Dahl presenterer et nytt og litt annerledes opplæringsprogram som skal
bidra til at korsangere synger bedre etter noter.
Spør Kordoktoren!
Våre instruktører utgjør et panel, og det er åpent for å stille spørsmål.
Minikonserter.

Program
Fredag 29. januar 2021
19:00 – 21:00 Oppstart av kurs for dirigenter
19:00 – 21:00 Årsmøte i Norges Korforbund Sør-Trøndelag
21:00
Middag

Lørdag 30. januar 2021
09:00 – 18:00 Kurs for tillitsvalgte og dirigenter
20:00
Middag/underholdning

Søndag 31. januar 2021
10:00 – 13:15 Kurs for tillitsvalgte og dirigenter
13:15
Minikonsert og lunsj

Priser
Kursavgift 2021
kommer i tillegg og utgjør 650,- per pers.
Styret ønsker at flest mulig skal delta, og halverer derfor kursavgiften på Januarkonferansen 2021.
1. Deltakelse (overnatting inkl. alle måltider per pers.)
Dobbeltrom fredag – søndag kr 2 600,Dobbeltrom lørdag – søndag kr 1 600,Enkeltrom fredag – søndag kr 3 100,Enkeltrom lørdag – søndag kr 2 100,2. Deltagelse dagpakke (inkl. lunsj begge dager)
Lørdag og søndag kr 1 200,-

Kan i tillegg bestilles for ikke-boende:
Middag fredag kr 395,Middag lørdag kr 475,-

Påmelding innen 15. desember 2020
Det er ingen begrensninger på deltakelse. Jo flere som deltar fra koret,
jo lettere er det å få satt ny lærdom ut i livet når dere kommer hjem.

For påmelding, klikk her.
Ved spørsmål, kontakt:
nkst@korforbundet.no – mobil: 932 81 714.

… Optimist, jeg vet det går bra til sist,
så lenge jeg lever her, er jeg en optimist.
Jeg er en optimist …

