Vil du være med til Verona?

NK Sogn og Fjordane inviterer songarar i fylket til prosjektkor som reiser til
Verona 5. – 8. april, 2018.
Prosjektkoret deltar på festivalen: ON STAGE IN VERONA
http://www.interkultur.com/events/2018/onstage-verona/

Prosjektkor og øvingar

Vi håpar dette er eit prosjekt som er interessant for mange korsongarar i Sogn og Fjordane. (Prosjektekoret er også
ope for songarar frå nabofylka.)Det blir satt opp to øvingshelger til innøving av konsertrepertoaret. Det er ingen
opptakskrav for å være med utover at du har korerfaring, og syng i et kor.
Øvingshelger
 18. – 19. november, 2017
 23. – 25. februar, 2018
Reise:
5 – 8 april, 2018

Stad: Førde
Stad: Førde

Repertoar

Det vert lagt opp til eit repertoar som passar for to varierte konsertar. Songane vil være middels utfordrande, og vil
passe å kunne framføre både i kyrkje og andre lokale. Konkret repertoar vert satt opp etter avslutta påmelding og vi
ser kva kor vi har. Det vert laga enkle øvingsfiler for deltakarane.

Dirigent

Belinda Lerøy, kordirigent og songar, er dirigent for prosjektet. Ho er utdanna songar frå
Griegakademiet, og har brei erfaring i arbeid med kor. Belinda har jobba om kordirigent
sidan 2001 og har vore dirigent for bl.a. Haukeland Songlag og Bergen mannskor. No
dirigerer ho Kor é Vi og Arne sangforening. Ved sidan av å være fast dirigent for ulike kor er
Belinda aktiv som instruktør og seminarhaldar. Belinda vert brukt som sopransolist og
trompetsolist på alt i frå bryllaup og gravferder, til eventjobbar. Ho handsamar eit bredt
repertoar og jobbar like gjerne klassisk som med pop og showkonsertar. Prosjektkoret som
reiste til Island, kjenner henne frå turen i 2016. Vi håpar og trur at dette blir eit lærerikt og
hyggeleg kjennskap for songarane som melder seg til prosjektkoret.

Kva kostar det:

Kursavgift seminar, pr. helg kr. 600 / 2 helger
(Dette dekker utgifter lokale og instruktørar)

kr. 1200

Notar
kr. 300
Reise til Verona med fly frå Bergen ca. pris
som spesifisert nedanfor
Ca. kr. 7000

Påmelding

Frist for påmelding er: 15. juni, 2017
Info og påmeldingsskjema finn du her:

EKSEMPEL PÅ PROGRAM
ON STAGE IN VERONA
RAMMEPROGRAM . Programmet kan bli endret
Apr 05 – Apr 08. 2018
05.apr:

Fly Bergen – Oslo / København / Amsterdam - Milano
Rute avhengig av flyselskap. Vi velger den billigste ruta
Hentes av buss. Transfer til hotellet som ligger i Verona eller ved Gardasjøen.
Festivalarrangørene velger hotell
Innsjekking
Ingen middag inkludert
Festivalen starter i dag
Om dere vil kan dere ha konsert i kveld.

06. apr:

Frokost
Verona Sings
Verona Sings er en guidet tur med muligheter for opptredener
Lokale kor vil ønske velkommen de internasjonale korene på ulike plasser, kirker o.l.
Minikonserter
Denne turen med konsertene vil ta ca 3-4 timer
Retur til hotellet og tid for lunsj (ikke inkl)
Ettermiddagen vil det bli Workshop hvor temaet særlig blir kormusikk og tradisjoner i Italiensk
musikk. Dette vil gå over ca 2.5 timer
Kvelden til egen disposisjon
Middag ikke inkl

07. apr:

Frokost
Først i dag er det øvelse på scenen foran kveldskonserten
Tid for lunsj (ikke inkl)
Ettermiddagen til egen disposisjon
Kvelden, On Stage in Verona. Hvert kor får 15 – 20 minutter samt at dere synger en eller to
fellessanger basert på workshopen fredag
Middag ikke inkl.

08. apr:

Frokost
Programmet er avhengig av når dere flyr hjem

Pris:

Per person

ca kr. 7000,-

3 *** hotell

NB: forbehold om prisen, som vil bli spesifisert først etter endt påmelding.
Flyene har ikke lagt ut sine priser enda.
Arrangørene opererer heller ikke med priser for 2018 festivalene
NB: hotellene kan ligge et stykke utenfor Verona sentrum, inkl. så langt som til Gardasjøen. Vanlige
forbehold om pris- og valutaendringer. (euro 08.20 - 09.10)
Antall beregnet ut fra 35 - 48 personer.

I prisen er inkludert:
*
Fly t/r (pris beregnet fra Bergen)
*
Opphold 3 netter i Verona i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom.
Frokost
*
Sightseeing i Verona
*
festivalopplegget.
*
Transfer til/fra flyplass til Verona
*
reiseleder fra Escape Travel
Ikke inkludert:
*
Evt. Utflukter til andre steder
*
Lunsjer eller middager
*
Evt innganger utenom festivalen.
*
Evt private forsikringer

ON STAGE in Verona
APRIL 5 – 8, 2018 Verona, Italy
“On Stage” er en relativ ny “skapning” i regi av Interkultur. Denne
organisasjonen er en av de største I verden som har spesialisert seg på kor og
korarrangementer. De har en rekke festivaler rundt omkring i hele verden og
arrangerer også VM og EM for kor i tillegg til Choir Games, et slags Olympiske
Leker. Escape Travel er norske representanter for disse festivalene. Og også for
“On Stage” arrangementene. De siste er myntet spesielt på kor som ikke vil
konkurrere, men selvsagt for alle type kor.
Disse arrangementene legges til ulike hovedsteder. Det er ca 6 – 10 slike
arrangementer i året. Programmet under er bare eksempel, de vil få en annen
utforming, men viktige elementer er konserter og sosialt samvær med andre kor,
Work-shops hvor dere lærer sang(er) fra landet dere besøker. Som regel er det
3-6 kor på disse On-Stage arrangementene

Verona is your stage!
Shakespeare placed Romeo and Juliet in Verona for a good reason: romance, passion,
conflict seem to shape the city itself. From the Roman amphitheater and the Palazzo
Barber to Juliet’s balcony, Verona is one of Italy’s most enchanting cities.
Also known as Piccola Roma (little Rome), Verona’s narrow streets are a rich collection
of beautiful buildings and baroque facades.
With its stunning historic monuments, wonderful gastronomic treats and wide variety of
artistic activities, Verona has all the ingredients to a perfect escape from reality.
“To penetrate into Italy is like a most fascinating act of self-discovery–back, back down
the old ways of time. Strange and wonderful chords awake in us, and vibrate again after
many hundreds of years of complete forgetfulness.”

Program
The events are designed for all those who wish to combine their music with travelling,
learning and experiencing of new destinations.
Among others, the schedule will include the following performance opportunities:






A guided city tour including performances with local and international choirs in
different places, churches or other performance locations.
A workshop where participants will be introduced to the musical tradition of the
region and work on 1-2 pieces to perform together at the final concert.
Acoustic and stage rehearsals.
Final concert with performances of appr. 15 minutes per choir and a joint
performance of all choirs with the pieces from the workshop.
Performances in churches.
Additional touristic activities, performances and individual programs can be
organized upon request.

Registration deadline: November 13, 2017

