
"Påfyll"  
- et kurs for korister og dirigenter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordnorsk Pensjonistskole  
23. - 25. okt. -15 

 



Velkommen til Sømna 
 
Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er 
en av to kursarrangører av sitt slag, med et variert tilbud for både 
gamle og unge – hos oss møtes generasjonene! Vi holder til i 
naturskjønne omgivelser i kommunesenteret Vik. Vik ligger i Sømna, 
fire mil sør for Brønnøysund, langs fylkesvei 17, «Kystriksveien». 
  
Skolen har opp gjennom årene hatt en rekke samarbeidskurs med 
Norges Korforbund, har et godt nettverk og god erfaring med både 
dirigentkurs, korkurs og vokalkurs. Med et seminar som "Påfyll" er 
målet å kunne samle både korsangere og dirigenter, og skape ei 
magisk helg full av musikalsk påfyll.  
 

 
 

 
Det er derfor med glede vi ønsker sangere og dirigenter velkommen til 
vakre Helgeland! Seminaret og oppholdet finner sted ved Sømna Kro 
og Gjestegård i Vik, i samme bygning som skolen. Her vil deltakerne 
få tilført nyttig kunnskap av våre flinke instruktører, Tor Halvard 
Nilsen og Grete Daling. Dere vil treffe likesinnede, samt knytte nye 
kontakter. Lørdags kveld blir det felles transport til «Klakkskjæret Pub 
& Restaurant» på Berg, 1 mil nord for skolen. Der serveres en deilig 3-
retters middag, og muligheten for allsang ved bordet er stor ;-) 
 
Plassene på denne helga er begrenset, da spesielt antall dirigenter 
(kun 5-6 plasser), så her blir det førstemann til mølla...  
 
 



Instruktører 
 

 

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! 
 
 
 
Grete Daling jobber til daglig som Høgskolelektor, sanger, dirigent og kursholder.  

Hun er ansatt ved studielederområde musikk på Høgskolen i Nord Trøndelag, og 

jobber også som sanger i det profesjonelle ensemblet Trondheim Symfoni-

orkesters Vokalensemble. I tillegg driver hun også konseptet Alle kan synge avd. 

Trondheim.  

Grete har sin utdanning fra 

Musikkvitenskapelig Institutt ved 

NTNU. I tillegg er hun autorisert 

sangpedagog i Komplett Sangteknikk 

etter å ha studert den 3-årige 

Diplomutdannelsen som 

sanger/sangpedagog under veiledning 

av sangeren og forskeren Cathrine 

Sadolin ved Complete Vocal Institute.  

Grete har siden september 2010 vært 

leder for Musikkfaglig Råd, og sitter 

dermed i sentralstyret i Norges Korforbund. – en aktiv, erfaren og meget dyktig 

dame! 

 

Foto: Elin Mathiassen 



Program 
 

Fredag 23. oktober 
Ankomst til Vik i løpet av ettermiddagen. Innsjekk på Sømna Kro & Gjestegård. 
Middag før kursstart for de som ønsker det.  
 
19.00: Kursstart og inndeling i grupper. Dirigentene vil få egne seksjoner  
  med dirigentrelaterte tema. Tema for korsangerne i løpet av denne  
  helga vil være SANGTEKNIKK, KORKLANG, INTONASJON og  
  UTTRYKK.  Kaffepause kl. 20.30 - kurset forsetter til kl. 22.00. 
22.00: Sosial sammenkomst og bli-kjent-kveld i peisestua. 
 
 

Lørdag 24. oktober 

08.00: Frokost. 
09.00: Kurset fortsetter. 
11.00: Kaffepause.  
11.20: Kurset fortsetter. 
13.00: Lunsj 
14.00: Kurset fortsetter til kl. 17.30, inkl. kaffepause kl. 16.00. 
18.30: Felles avreise i buss til «Klakkskjæret». 3-retters middag. 
  

 
 

Søndag 25. oktober 
08.00: Frokost. 
10.00: Kurset fortsetter. 
11.30: Kaffepause. 
11.20: Kurset fortsetter frem til lunsj. 
14.00: Lunsj og avreise 
 



Nordnorsk Pensjonistskole har arrangert kortkurs i over 27 år. Årlig har vi rundt 
80-100 kurs, både lokalt og desentralisert, i alt fra foto og husflid til 
egenutvikling og opplevelsesreiser i det store utland. Til Sømna kommer du deg 
med tog til Grong eller Mosjøen og til Vik videre med buss, eller fly/hurtigrute 
til Brønnøysund og til Vik med buss. Eller du kan benytte egen bil.  Vi er her for 
våre kursdeltakere og gjør det vi kan for at alle skal trives hos oss! Hverdagene 
er hektisk i dagens samfunn, vi ønsker å være pusterommet ditt. Og den 
beste markedsføringen vi har er at folk i alle aldre kommer tilbake år etter år. 
Våre priser på kurs og kost / losji er fordelaktige for alle.  

 
 

Trenger du transport eller ruteopplysninger? 
Her er aktuelle nettsider. 

 

Nordland Fylkeskommune, her finner du hurtigbåt- ferje og bussruter i hele Nordland. 

www.177nordland.no 

 

Togruter til Grong (evt. Mosjøen) finner du her: 

http://www.nsb.no/ 

 

Eller kanskje du skal ta Hurtigruta til Brønnøysund. 

http://www.hurtigruten.no/ 

 

Eller fly, vi kan være behjelpelig med transport fra Brønnøy lufthavn. 

http://www.wideroe.no/ 

 

 

Helgeland 

Rehabilitering 

NNPS 

Sømna Kro & Gjestegård 

Bibliotek 

http://www.nsb.no/
http://www.hurtigruten.no/
http://wideroe.no/


Kostnader 
 

Pris pr. pers. inkl. 2 overnattinger m/full pensjon: kr. 2425,- 
(Innkvartering i enk. rom så langt det rekker - ingen tillegg i prisen) 
 

Pris pr. pers for de som bor privat: , kr. 1640,- 
Inkl. kaffepauser, 2 lunsjer, buss og 3-retters på «Klakkskjæret Pub & Restaurant» . 
 
 
Deltakerne får tilsendt faktura fra Nordnorsk Pensjonistskole etter endt kurs. 
 

 
 
 

 

Påmeldingsskjema må sendes senest 30. september til 
Nordnorsk Pensjonistskole - Kirkeveien 2 - 8920 Sømna 

 

 
 

Tlf: 75 02 92 80 / E-post: post@nnps.no 
www.nordnorsk-pensjonistskole.no 

 
 
 

Hjertelig velkommen til et pust i hverdagen… 

"Påfyll"  
- et kurs for korister og dirigenter. 

  



PÅMELDINGSSKJEMA  

«Påfyll»  23. - 25. okt.-15 

 

 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 
 
Dato for innsjekking: ...................      Dato for utsjekking:  .................... 

Ønsker å bo i:  

Enkeltrom                 Dobbeltrom         på Sømna Kro & Gjestegård (i samme bygg som NNPS) 
 
Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   
  

 

Jeg har følgende behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.: 

 

 
 

Jeg bor privat, men deltar på lunsj, kaffepauser og Hildurs  

 

Jeg er             SOPRAN               ALT                 TENOR                BASS                DIRIGENT 

 

Merknad: 

Fotografering under kurset kan forekomme   
Bilder som evt. blir tatt av meg kan brukes i fremtidig markedsføring         Jeg tillater ikke bruk av bilder 

 
Sted / dato:             Underskrift: 

 

   

Påmeldingen sendes Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna senest 30. sept. 2015 
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