Seminar og korkonserter
Landsfestival for kor presenterer her seminar- og korkonsertprogrammet. Det enkelte
kor bestemmer selv hvor mange konserter man ønsker å synge på, mens det er
individuell påmelding til seminarene. Alle arrangementene er gratis. Vi vil også minne
om at det er underholdning torsdag, fredag og lørdag kveld på hovedscenen. Både
seminarene og underholdningen inngår i den ”all inclusive-prisen” deltakerne betaler.

Oppvarming
Hver morgen klokken 9 er det samling med oppvarming. Oppvarmingen er ikke bare ment for
dem som skal delta på seminarene, men for alle deltakere på Landsfestivalen. Og har du ikke
vært med på oppvarming med flere hundre korister, har du nå en enestående anledning til å
oppleve en sosial og musikalsk ”happening”. På oppvarmingen blir det også øvd inn et par
sanger som skal framføres på banketten.

Seminarprogram
Spander noen timer på seminar når du først skal på Landsfestivalen for kor. En rekke
fantastisk flotte instruktører står klare til å gi deg et musikalsk påfyll du neppe ville vært
foruten. Men det er begrenset med plass og vi vet at dette blir populært, så her gjelder
førstemann-til-mølla prinsippet. Tilbudet gjelder selvsagt også for dere som er med i
singelkoret. Og som alt annet er også seminarene inkludert i prisen! Det er anledning til å
delta på flere seminarer, men bare en gang på hvert seminar.

Work-shop med Apes&Babes
Work-shop med Apes&Babes: Fokus er på rytmefølelse, bruk av rytmikk, stemmebruk,
sangtekniske grunnprinsipper, improvisasjon, klang og harmonisering. Det legges opp til å gi
sangerne verktøy og metoder for selvstendig jobbing i grupper etterpå.
Resultatet av denne Work-shop vil bli fremføret under banketten lørdag kveld, og
Apes&Babes vil ”kompe” til.
Tidspunkt: Fredag 03. juni kl. 10.00-13.00 og 15.00 - 18.00. Lørdag 04.juni kl. 10.00-13.00

Dirigentkurs ved Anne Karin Sundal-Ask
Dirigering er et vidt fag! Tolkning, direksjonsteknikk, sangteknikk, ledelse, motivasjon,
repertoarvalg etc.
I dette dirigentkurset vil vi i tillegg til å fokusere på slagteknikk, fokusere på hvordan vi får
den riktige stemninga og lyden ut av koret. Hvordan hjelper vi sangerne å synge flott? Hva
kan vi gjøre med vår direksjon og vårt kroppsspråk for å få den lyden vi ønsker ut av koret
vårt?
Tidspunkt: Fredag 03. juni kl. 10.00-13.00.

Klassisk korseminar ved Anne Karin Sundal-Ask
Korseminaret vil bli lagt opp rundt musikk som er flott å høre på, men som ikke tar all
verdens tid å jobbe inn. Vi vil jobbe litt klassisk musikk, men også musikk vi lærer på øret.
Målet er at vi skal rekke å lage musikk det er en opplevelse å være med på å framføre og høre
på. Vi har en god oppvarming med litt stemmebruk, vil lære inn noe ”på øret” og noe med
noter. Forhåpentligvis får vi framført musikken vi lærer inn, på banketten på kvelden lørdag.
Tidspunkt: Fredag 03. juni kl. 15.00 - 18.00. Lørdag 04.juni kl. 10.00-13.00

Seminar med Henning & Tone:
Henning Sommero og Tone Krohn er to av våre meget anerkjente og veletablerte
korsanginstruktører.
Henning Sommerro har siden han slo igjennom 1977 med melodien Vårsøg, og med gruppen
med samme navn, vært en av de fremste personlighetene innen norsk musikkliv. Han har vært
svært aktiv innen både populærmusikk og kunstmusikk, og han har skrevet mye musikk for
teater og fjernsyn.
Tone Krohn er sanger på heltid, og en mye anvendt solist, etter hvert med folkemusikk som
hovedbeskjeftigelse.
Tidspunkt: Fredag 03. juni kl. 10.00-13.00 og 15.00 - 18.00. Lørdag 04.juni kl. 10.00-13.00

Konserter
På Landsfestival for kor skal man synge, og man kan synge mye, hvis korene vil. På selve
festivalområdet er det flere konsertarenaer, både ute og inne. Vi kommer til å legge til rette
for en flott konsertarena i ”kaffebaren” der korsangerne får muligheter til å synge for andre
korsangere.
I tillegg vil det ble avholdt konserter i Stokke kirke (som rommer mer enn 500 personer),
Tønsberg Domkirke og i Harmonien, et konsertlokale som ligger 50 meter fra Domkirken i
Tønsberg. Hvis været tillater det, vil det også bli avholdt konserter utendørs i Stokke og i
Tønsberg. Det er naturlig at de sakrale konsertene gjennomføres i kirkene, mens Harmonien,
utescenene og arenaene inne på BCC passer bedre til øvrige sjangere. Det vil også være gode
muligheter for spontane opptredener på festivalområdet.
Tidspunkt: Både fredag 3. juni og lørdag 4. juni gjennomføres disse konsertene i tidsrommet
11.00 til 17.00.
Det blir gratis busstransport fra BCC i Stokke og til de aktuelle konsertarenaer for de
deltakende korene.

