KURS FOR DIRIGENTER MED
INTSTRUKTØR TONY MARGETA
TID:

Fredag 7. oktober, kl. 18.00 – 22.00
Lørdag 8. oktober, kl. 10.00 – 18.00

STED:

Gimle (Kong Oscarsgt.18)

MÅLGRUPPE:

Dirigenter, sangpedagoger og instruktører

PÅMELDING:

Send påmelding til annlaug.hus@korfobundet.no
Frist for påmelding er 5. september

KURSAVGIFT:

Kr. 600

KURSINNHOLD:
o Interpretasjon & slagteknikk
o Hvordan organisere koret effektivt for å oppnå bedre
klang og resultat.
o Å lede kor.

Tony skriver:
«Under helgen pratar vi om interpretation och
slagteknik och även om konsten att leda en kör som
grupp - hur man kan organisera sin kör för att uppnå
effektiva resultat mm. Att placera röster för att
optimera körens klang är något jag jobbar mycket med
och gärna pratar om. Det är jättebra om dirigenterna
kan bilda kör så kan vi också jobba med slagteknik i
praktiken.»
Om instruktøren Tony Margeta
Tony Margeta, född 1972 och uppvuxen i Göteborg, inledde sin
musikaliska bana i Göteborgs Domkyrkas Gosskör som 7-åring. Han
medverkade där till 1993, de sista tre åren som körledarassistent till
Birgitta Persson, som tog initiativet till att börja utbilda Tony i
kördirigering. Efter tiden i gosskören vidtog studier med musiklärarinriktning på Musikhögskolan i Göteborg.
Tony har studerat dirigering för bland andra Mats Nilsson och Mats
Paulsson, och han har även deltagit i undervisning för Eric Ericson.
Därefter har Tony har också genomgått körpedagogutbildningen vid
Musikhögskolan i Göteborg, med studier för bland andra Jan Yngwe och Gunnar Eriksson. Han har genom åren varit
dirigent för flera körer såsom Chalmers Damkör, Göteborgs Universitets blandade kör (numera Göteborgs
Akademiska Kammarkör) och Kammarkören Vox Magna i Göteborg.
Under åren 2009–2011 var Tony riksförbundsdirigent i Sveriges Körförbund och var då bland annat ledare för
”Körsång på Skansen” med 1400 körsångare. Han har även belönats med ett stipendium ur Madeleine Ugglas
stipendiefond för sina framstående insatser i det svenska körlivet. Sedan våren 2014 är han distriktsansvarig inom
Sveriges Körförbund, Stockholms län. Tony är ofta anlitad som inspiratör och coach för olika körer och för
kördirigenter.
2004-2015 var Tony konstnärlig ledare och dirigent för Falu Kammarkör med vilken han har erhållit flera
framstående placeringar vid internationella körtävlingar i Europa. I mars 2015 vann Falu Kammarkör under Tonys
ledning körtävlingen i Bad Krozingen i Tyskland. Under våren 2014 tillträdde Tony som ny dirigent och konstnärlig
ledare för La Cappella, en av Sveriges främsta damkörer, som grundades 1986 av Robert Sund och som sedan
dirigerades av Karin Eklundh i 20 år. Med La Cappella har han deltagit i Voci dal Lido, en internationell körtävling i
Italien, samt Grieg International Choral Festival i Bergen med både kategorivinster och Grand Prixseger (Italien)
som resultat.
Till vardags arbetar Tony som körpedagog och musiklärare vid Adolf Fredriks musikklasser och från hösten 2016 är
han också dirigent och konstnärlig ledare för Kammarkören Musikaliska i Stockholm.

Vi håper du benytter muligheten for faglig påfyll og inspirasjon.
Meld deg på kurs i dag – så sees i 7. og 8 oktober!
Med vennlig hilsen

Annlaug Hus

Musikkfaglig korkonsulent NK Vest
Telefon: 47 66 96 38
e-post: annlaug.hus@korforbundet.no
www.kor.no

