
Kortrøkk m/ Marius Holth 
v/ Nordnorsk Pensjonistskole   

14. - 15. november 2015 

 
 

 

«Etter to intense dager, er jeg fremdeles i min lykkelige sang «boble». Jeg tror 

aldri jeg har hatt det så fint på et kurs noen gang. Og Marius Holth var en 

opplevelse. Utrolig dyktig. Han var en inspirasjon av dimensjoner og for en 

pedagog! Helt fantastisk!!! 

Jeg har sunget i ulike kort, litt til og fra, i over 20 år, men aldri har jeg lært så 

mye som jeg har denne helgen. Aldri har jeg fått den gode forståelsen av bruk 

av «verktøy», som nå. Jeg gleder meg til framtidige kurs med ham!» 



Vokalteknikk, samklang og inspirasjon! 

Kortrøkk-bølgen har feid som en vind over hele Nord-Norge. Marius Holth er en inspirerende 
lærer som motiverer alle typer sangere til å bli litt modigere, stikke seg litt mer frem, blåse i 
kor-janteloven og til å synge fra kroppen. Erfaringsmessig er dette et kurstilbud for både 
sangere og dirigenter. Kurset kan passe til både enkeltsangere samt hele eller deler av et 
kor. Deltar den musikalske lederen av koret samtidig vil man virkelig få full effekt ved bruk av 
disse teknikkene i koret. 

Norges Korforbund Helgeland har arrangert dette med Marius Holth kurset flere ganger i 
samarbeid med Nordnorsk Pensjonistskole, med tilsammen 80 deltakere i alle aldre, ung 
som godt voksen, og alle har vært strålende fornøyd.  

Flere har bedt om reprise, og Marius gleder seg til å komme til Helgeland igjen. På piano i lag 
med Marius har vi leid inn Marianne Stensland, Sømnas sprudlende og populære 
kulturskoleleder, som selv er dirigent for hele 4 kor. 

Kurset er åpent for alle sanginteresserte over 16 år (ingen øvre grense ;-), enten man synger 
i dusjen alene eller er medlem i et kor. Vi har begrenset med plasser, så her blir det 
førstemann til mølla! Ikke vent til påmeldingsfristen går ut… 

Kurstider: kl. 09.30 - 16.00 begge dagene 

Kursinnhold: 

 Sangteknikk som gir deg et verktøy for å nå ut med ditt budskap 
 Kurset er like aktuelt for deg som vil synge opera eller prøve deg som 

rockesanger 
 Det jobbes med volum, pitch og hvordan vi bruker kroppen når vi synger, 

frasering og rytme. 
 Ved å beherske sangteknikk gir det sangere flere muligheter. 

 

 

Priser: 

Kursavgift kr. 750,-  
Overnatting m/full pensjon (1 døgn) lørd. - sønd. kr. 755,- 
Overnatting m/full pensjon (2 døgn)  fred. - sønd. kr. 1300,- 
Bor du privat koster lunsj for begge dagene + 4 kaffe pauser kr. 340,-   

 
Påmelding senest 1. oktober 2015! (Forbehold om ledige plasser.) 



Kontaktinformasjon 

Nordnorsk Pensjonistskole 
Hos oss møtes generasjonene Nedre grense 16 år – øvre ingen! 

Kirkeveien 2, 8920 Sømna 

 

 

 

Åpningstid: mand. – fred.: kl. 09.00 – 15.00 

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

 

 

 

Hjemmeside / påmeldingsskjema:  

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 


