
 

 

Dirigentkurs 
for nybegynnere 

  
Hold av datoene:  

23.-24.februar og 13.-14. april 2018! 

 

 
 

 

Fokus på å lære grunnleggende 
ferdigheter. 

 
Sted: Vik, Sømna 



 

 

 

Kursbeskrivelse 
 

Tidspunkt:   
Fredag 23. februar     kl. 18.00 – 21.00  
Lørdag 24. februar     kl. 09.00 – 17.30  
        
Fredag 13. april     kl. 18.00 – 21.00 
Lørdag 14. april    kl. 09.00 – 17.30 
 
Seminar  
Fellesseminar med deltakere på «Dirigentkurs – oppfriskning og 
påfyll»  fra kl. 14.30 begge lørdager.  
 
Kurssted:  Nordnorsk Pensjonistskole eller Framheim, Sømna  

(blir endelig avklart januar 2018)  
 
Kostnad/betaling: Kursavgift kr. 895,-.  

 
Alle kaffepauser kr. 100,- og ev. måltider eller 
overnatting kommer i tillegg. NNPS sender  

   faktura på kurs, samt evt. kost/losji etter endt kurs. 
    
Opphold: Overnatting med full pensjon kun kr. 690,- pr. døgn 

pr. person ved Sømna Kro & Gjestegård 

 
 

 



 

 

Kursinnhold  

Dette kurset er for nybegynnere, men også for stemmeledere i 
kor. Her vil du lære om taktering, innøvings-metoder, klang osv., 
altså de grunnleggende ferdighetene. 
 
I tillegg til opplæring i praktisk direksjon, vil kurset omfatte mer 
teoretiske temaer som dirigenten som leder, samarbeid kor/dirigent, 
funksjon som stemmeledere og lignende. 
 
Under fellesseminaret begge lørdager, vil man i tillegg bli kjent med 
hverandre og kanskje klare å skape et lite dirigentmiljø. 
 

Kurslærer 
 

Tor Halvard Nilsen jobber som fulltids freelance-dirigent og 
instruktør for kor, orkester og korps, og har hele landet, og utlandet, 
som arbeidsfelt. 
 
Han er utdannet dirigent fra Tyskland og USA, og har også tatt 
videreutdanning i kordireksjon her i landet.  
 
Tor Halvard arrangerer og skriver mye for kor, og kjenner derfor 
korfeltet godt! NNPS har ved flere anledninger de siste årene 
benyttet seg av han som instruktør på sine kursaktiviteter, med 
flotte tilbakemeldinger! 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

Kjære leser 
 

Vår beste markedsføring er at vi har mange faste kursdeltakere som 
kommer tilbake til oss år etter år. Dette gjelder lokale småkurs og 
opplevelsesreiser i den store verden, samt desentraliserte kurs. Det 
fine er også at gamle og unge har en felles arena hos oss, da nedre 
aldersgrense på våre kurs er 16 år!  
 
Vi håper denne kursbeskrivelsen faller i smak og pirrer 
nysgjerrigheten din nok til å melde deg på. Vær rask – vi har 
begrenset med plasser!  
 
Du finner elektronisk påmeldingsskjema på vår hjemmeside. 
 
 

 
 

Siste frist for påmelding er 08. februar 2018 
 
 
 
 
 
 

Tlf. 75 02 92 80   
E-post: post@nnps.no 

 

www.nnps.no 
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