Norges Korforbund Nord-Trøndelag ønsker velkommen til årets Korleder og
dirigentseminar på Scandic Stiklestad 7.september kl. 10:00. Vi inviterer inntil
to personer fra korets styre, samt dirigent og leder for korets musikkutvalg/
noteutvalg. Seminaret er GRATIS.
Påmelding til: hans.vist@korforbundet.no innen 30.august 2019.

PROGRAM
Kl. 10:00 – 13:00
•

ALLE

•

10:00 – 10:30
•

•

Norges Korforbund, organisasjon, støtteordninger, TONO, Kopinor og tilbud.
Hans Vist

10:30 – 12:15
•

Odd Sigfast Håpnes, sammenhengen mellom kultur (korsang) og folkehelse.

•

KORLEDERE og styremedlemmer.

•

12:15 – 13:00
•

•

Hvordan lage legge opp et markedsføringsløp for korets arrangementer.
•

Markedsplan – tiltaksplan – bruk av sosiale medier (Facebook, Instagram,
Snap-Chat) – innhold

•

Case med gruppearbeid
Aud Lien Sellæg, Kultar

DIRIGENTER
•

12:15 – 13:00
• Etablering av Dirigentforum NKNT
Tor Halvard Nilsen

Kl. 13:00 – 13:45 LUNSJ

Kl 13:45 - 17:00
•

KORLEDERE og styremedlemmer
•

13:45 – 14:30
•
•
•

•

14:30 – 16:45
•

•

Rekruttering
•

Innledning ved Ola Marius Ryan

•

Debatt

•

Gruppearbeid

•

Forslag til tiltak

DIRIGENTER
•

13:30 – 14:30 Dirigenter og ledere for korets musikkutvalg/noteutvalg
•

•

Dirigenten som leder
Tor Halvard Nilsen

14:45 – 16:45 Dirigenter og ledere for korets musikkutvalg/noteutvalg
•

•

Hvordan lage legge opp et markedsføringsløp for korets arrangementer.
Fortsetter …………………
Presentasjon av Kultar AS
Aud Lien Sellæg, Kultar

Repertoar til ditt kor
Tor Halvard Nilsen og Kai Lennert Johansen

ALLE
•

16:45 – 17:00
•

AVSLUTNING
Solfrid og Hans

Litt om årets gjesteforelesere.

Odd Sigfast Håpnes
Odd Håpnes er daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ved Nord
Universitet. Han deltar blant annet i nasjonale og internasjonale fag- og forskningsnettverk innen
Arts and Health, og i planlegging og utvikling av opplæringsprogrammet Musikkbasert
miljøbehandling, som er kompetansesenterets mest omfattende prosjekt. Han har tidligere vært
leder for Nasjonalt knutepunkt for kultur og helse (2000-2003) og kultursjef i Levanger kommune.
Han har musikk og korefaring fra mangeårig medlem av Levanger Oktetten og fra Levanger
Kammerkor.
Ola Marius Ryan
Universitetslektor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord Universitet. Han
underviser i hovedinstrument vokal, biinstrument vokal, fagdidaktikk, samspill og ensembleledelse,
formidling og konsertproduksjon. Han er i tillegg freelance sanger. Han har siden 2007 jobbet med
utøvende prosjekter rundt omkring i hele landet med opera og musikkteater.
Utdanning: Bachelor i musikk og PPU ved institutt for musikk, NTNU og Master i opera ved
Kunsthøgskolen i Oslo.
Aud Lien Sellæg
Er daglig leder for Kultar AS som selger billetter og tilbyr markedsplanlegging til alle typer
arrangement. Hun har utdanning i kommunikasjonsrådgivning fra Høgskolen i Lillehammer,
arrangementsledelse fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og i ekstern kommunikasjon og fra NTNU i
prosjekter, presse og mediestrategi.
Tor Halvard Nilsen
Han er dirigent og komponist. Han har sin musikkutdanning fra Høgskolen i Nesna og University of
Michigan. Han har i nyere tid tatt videreutdanning i kordireksjon I og II hos Ragnar Rasmussen ved
Høgskolen i Tromsø. Nilsen etablerte høsten 2014 Namdal Vokalensemble. Han frem til juni 2019
dirigert Namsos Musikkorps og Spillum Damekor. Nilsen er free-lance-dirigent og reiser fortsatt mye
innenlands og utlandet som gjestedirigent for kor, korps og orkester. Har også mange privatelever i
direksjonslære.
Kai Lennert Johansen
Kai Lennert er pensjonert dosent i Musikk og musikkundervisning fra Nord Universitet. Han har lang
erfaring innen musikk, kunst, kultur og kommunikasjon. Videre er han lærebokforfatter, komponist,
arrangør, kursholder og kordirigent. Han forleser på ulike kurs og seminarer.

