DIRIGENTREISE 2020
SAMMEN MED
FONOKO OG NORGES KORFORBUND

THE ABCD CHORAL
LEADERS' FESTIVAL
35TH ANNUAL CONVENTION, 28. -30. AUGUST 2020, ROYAL BIRMINGHAM
CONSERVATOIRE

Den britiske korlederorganisasjonen ABCD arrangerer hvert år en spennende og inspirerende konferanse. Vi i FONOKO
og Norges Korforbund ønsker å samle en delegasjon av norske dirigenter som kan reise over til årets konferanse som
arrangeres i Birmingham i 28. – 30. august. Ved å være en gruppe kan vi dele erfaringer før, under og etter konferansen
samt å møtes til hyggelig måltider mens vi er der borte.
Selve reisen og oppholdet bestiller hver enkelt deltaker selv. Det blir billigst og mest fleksibelt på den måten.
Vi minner om at det er mulig å søke om støtte fra Koralliansens dirigentstipend som har søknadsfrist 15. februar.

Dette skriver arrangøren selv om årets konferanse:
After such a successful inaugural Choral Leaders' Festival this summer, we're delighted to be returning to the Royal Birmingham
Conservatoire in 2020!
This year the festival will run from lunchtime on Friday 28 August and finish with lunch on Sunday 30 August. We're very much looking
forward to welcoming top Swedish choir St Jacobs Vokalensemble to the UK to perform in our gala concert and lead a workshop.
Other highlights to look forward to include an expanded strand of sessions on repertoire, plenary sessions, performances, and a
thread on women composers and choral leaders. Watch this space for more announcements and in the meantime, why not have a
look at the 2019 blog as a reminder of the weekend or to see what you missed?

MELD DIN INTERESSE HER !

Les mer om konferansen HER

PRAKTISK INFORMASJON
Konferansen foregår hvert år, siste helg i august, ved et av konservatoriene i Storbritannina. Dette året på nydelige Royal Birmingham
Conservatoire.
Programmet starter ved lunsjtid fredag og avsluttes lunsjtid søndag og i år med programposter som inkluderer:
·
Konserter med britiske og internasjonale kor (denne gangen er gjestekor fra Sverige)
·
Workshop med ulike tema (sangteknikk, komponister, kormøter, filosofiske aspekt mm)
·
Presentasjoner av repertoar for ulike kortyper og -nivå
·
Utstillinger med repertoar, læringsverktøy, mm
Pris for deltagerpass til hele konferansen, inkludert 2 lunsj og 2 middag, ligger på ca 300£ for medlemmer og ca 350£ for ikkemedlemmer av ABCD. Medlemmer av FONOKO får samme konferanserabatt som medlemmer av ABCD.
Hotell og reise kommer i tillegg og vi anbefaler å ta fly til London og så ta tog til Birmingham. Anbefalt reisedag er torsdag 27.august, da
er man sikker på at man får med seg starten på konferansen fredag.
Vi undersøker fortløpende angående overnattingsmuligheter og hotell i nærheten og har fått foreløpige anbefalinger om to
følgende alternativ:
Aston Conference Hotel
Pris for overnatting i enkeltrom m/bad, inkl frokost – ca £110 pr natt. Pris for overnatting i dobbeltrom m/bad, inkl frokost – ca £ 125 pr
rom/natt
Studenthybel
Pris for overnatting i enkeltrom m/bad og felles oppholdsrom (inkl frokost) – ca £60 pr natt

Merk deg at du selv må melde deg på direkte til ADCD og bestille overnatting og reise selv!
Uttalelser fra to norske dirigenter som deltok på ABCD-konferansen i fjor:
Jan L. Jacobsen

Randi F. Lundemo

Korlederkonferansen i Birmingham i regi av ABCD var en nyttig og god
opplevelse. Konferansen tiltrekker seg årlig ledende kordirigenter og pedagoger både fra og utenfor Storbritannia. Sammenlignet med de
store dirigentkonferansene jeg har vært på i USA og ellers i Europa, er
ABCD-konferansen mye av det samme når det gjelder kvalitetsinnhold
med flotte konserter på nøyt nivå, anerkjente og relevante
foredragsholdere og sist, men ikke minst en stor kornote-/salgsutstilling
fra alle ledende forlag i verden.

Korlederkonferansen i Birmingham var en flott opplevelse og ga mye
faglig påfyll. Det var interessante forelesninger med inspirerende
foreleser og relevante temaer, og nyttige «reading sessions» med mye
flott repertoar.

Men den skiller seg ut på den måten at konferansen er kompakt både
når det gjelder tidsbruk og lokaliteter, og du omgås både
foredragsholdere, dirigenter og øvrige deltagere på en sosial og
uformell måte – både i vrimleområdene og i forbindelse med felles
måltider. ABCD-konferansen i Birmingham kan anbefales på det
sterkeste.

I tillegg må jeg nevne konsertene. Jeg likte at de hadde så stort spenn,
vi fikk høre alt fra profesjonelle kor til lokale community choirs. Alle
konsertene var store musikalske opplevelser, hver på sitt vis.
Alt i alt et flott og givende kurs. Reiser gjerne igjen!

Det at så mange forlag var til stede med stand slik at man kunne
skaffe noter der og da, var også veldig bra. Jeg kjøpte masse noter og
har brukt en del av dette allerede.

Har du spørsmål om dirigentreisen kan du sende en mail til FONOKO ved elinpers@online.no eller
Norges Korforbund ved tove.ramlo-ystad@korforbundet.no

VI HÅPER DERE VIL TA TUREN SAMMEN MED OSS !

