
 
 

Norges Korforbund Øvre Gauldal inviterer til 

 

Korsangerkurs 
 

Savalen Fjellhotell & Spa 5.-7. november 2021 
 

 

Kursholder og instruktør er Lars Eggen. Lars er fra Tylldalen i Østerdalen og har etablert seg som en 
allsidig sanger i norsk musikkliv. I tillegg til operasolist er han mye benyttet som sanger ved 
festivaler og i konsertsammenheng. Han dirigerer kor, blant andre Olavs Menn, og er mye brukt som 
seminarholder og underviser. Eggen jobber også som produsent for bla. seteroperakonseptet Opera 
Di Setra. Lars Eggen begynte som daglig leder i Opera Trøndelag 09.09.19. 
 

Det vil utsendes en detaljert oversikt over helga og hvordan den organiseres senere. Vi avventer en  
mer spesifikk plan fra Lars Eggen. Det vi VET er at dette blir en bra helg  

 

 

Det er et tak på 100 deltakere, så det gjelder å melde på sitt kor så snart som mulig. Dere trenger 

ikke være hele koret for å delta på denne helgen, så her er det muligheter for mindre grupper også. 

Fokuset vil i hovedsak være på sangteknikk og stemmebruk, men det kommer som sagt mer 

informasjon  

 



 
Priser:  

Oppholdet vil koste: 

• Kr 2.870,- pr. person i dobbeltrom  

• Kr 3.230,- pr. person i enkeltrom.  

 

Inkludert i oppholdet er:  

• Tilgang til et av Norges flotteste spa-anlegg med fantastisk utsikt over Savalsjøen. Det er fri 

inngang til velværebassenget. Det er klorfritt vann som holder 32-38 grader. I velværebassenget 

er det bl.a. boblesenger, boblebad, fossefall, dampgrotte og skotsk dusj. I tillegg er det egen 

bar i bassenget. Eventuelle behandlinger kommer i tillegg. Spamenyen finner dere på nettsida 

vår www.savalen.no. Behandlinger bør bestilles på forhånd. 

• Åpen bar og musikk/dans i hotellets festsal, Kobbersalen. 

• Fri inngang til julenissehuset. Her har julenissen bl.a. sitt postkontor, nisseverksted, eget 

landhandleri og mye, mye mer. 

 

Mat: 

 

NB: Vennligst opplys om matallergier ved påmelding!  

 

Fredag:  

Ankomst ettermiddag/kveld. Aftensbuffet med varme og kalde retter og desserter kl. 20.00. NB! Det 

betyr ankomst senest kl. 19.30. 

 

Lørdag: 

Frokost. Lunsj. Stort julebord med varme og kalde retter og desserter. 

 

Søndag: 

Frokost. 

Lunsj kl. 13.00. Hjemreise etter lunsj. 

 

Påmeldingsfrist er satt til 15.09.2021, påmeldingen er bindende. 

 

Styret ønsker en liste på deltakere og innbetaling til konto senest 15.09.2021. Påmelding og 

innbetaling til konto gjøres samlet for koret. Merk innbetalingen med kornavn og antall deltakere 

(antall dobbeltrom, antall enkeltrom).  

 

Kontonummer: 4342.09.62259 

 

Listen over deltakere kan sendes til NKØG ved sekretær Laila R. S. Dalborgskogen 

(nkovregauldal@gmail.com) 

 

Styret vil gjøre en vurdering på om seminaret avholdes (antall påmeldte, koronasituasjon) senest 

20.09.2021. Inntil denne datoen kan vi avbestille hos Savalen uten ekstra kostnad, og korene får 

eventuelt refundert sin innbetaling. 

 

Organisering og eventuelle tiltak med tanke på koronasituasjonen kommer vi tilbake til. Vi håper 

virkelig at dette lar seg gjennomføre!  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Styret i Norges Korforbund Øvre Gauldal 

http://www.savalen.no/
mailto:nkovregauldal@gmail.com

