«BERGEN SALSAKOR»
Dirigent: Per Oddvar Hildre (PROTS)
Solister: “Vocal Divas” fra Cuba
Kapellmester: Dag Arnesen

Hva er Bergen Salsakor ?
Et korprosjekt for korsangere som har lyst å synge med andre korsangere, og med ønske om å
gi den som synger mest «i dusjen» et tilbud som kan vekke gleden ved å synge sammen med
andre.
Hvem står bak:
Åsane folkehøgskole og Bergen Nord Kammerkor er initiativtakere til Salsakoret.
Prosjektet arrangeres i samarbeid med Norges Korforbund –Hordaland.
Solister, dirigent og orkester:
VOCAL DIVAS, er en gruppe som består av fem damer fra Cuba. I 2015 ble de nummer to
i en landsomfattende korkonkurranse i sitt hjemland.
Dirigent er Per Oddvar Hildre (PROTS) kanskje best kjent som dirigent for koret SKRUK
og som kursholder og inspirator for kor over hele Norge.
Orkesteret ledes av pianist Dag Arnesen og består av fire svært dyktige musikere.
Hva skal vi synge?
Programmet vil bestå av svingende latinamerikansk musikk, negro-spirituals og norsk
kormusikk
I tillegg til koret vil VOCAL DIVAS fremføre egne låter under konserten.
Kor som deltar samlet i prosjektet vil få anledning til å fremføre egne sanger som en del av
avslutningskonserten søndag 10. april.

Per Oddvar Hildre - PROTS

Hvordan blir opplegget ?
Prosjektet er lagt til helgen 8. – 10. april
I tillegg blir det mulighet for en tjuvstart tirsdag 15. mars og tirsdag 5. april. Disse dagene blir
satt opp som ekstra øvingskvelder for å øve inn sanger som skal jobbes med i løpet av helgen.
Disse kveldene blir blant andre Bjørn Berentsen og Dag Arnesen med som instruktører.
Helgeseminaret starter fredag 8.04. kl.18.00 på Åsane folkehøgskole. Seminaret avsluttes med
konsert i Eidsvåg kirke søndag 10.04. Konserten starter klokken 19.00.
Hva koster det å være med ?
Deltakerne betaler en kursavgift på kr. 450,-. Dette går til mat og drikke under seminaret, til
husleie, noter, artister og musikere.
Hvordan melder jeg meg på ?
Påmelding skjer direkte til Åsane folkehøgskole, epost; post@asanefolk.no .
Siste frist for påmelding er mandag 29. februar.
Har du spørsmål om dette prosjektet kan du ta kontakt på tlf. 55 39 51 54, Åsane
folkehøgskole.
Bli med, dette blir moro !
Bergen Nord Kammerkor
Svanhild Andersen

NK-Hordaland
Liv Oda Dale

Åsane Folkehøgskole
Bjørn Berentsen

