
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NNPS, Sømna, 27. - 29. oktober 2017 
 

Gi sangstemmen din ei positiv og glad treningshelg 
sammen med sangpedagog og utflyttet helgelending 

Camilla Susann Haug.  
Unn deg selv et musikalsk påfyll før vinteren!  



Velkommen til sangkurs i Sømna 
 
Dette kurset er for deg som har et ønske om å bli en bedre sanger, som ønsker 
å lære mer om teknikk og det å ha mer kontroll på den stemmen du har. Det er 
et kurs som legger vekt på gleden av å synge, enten du er 25 eller 65 år! Her 
skal deltakerne få tilført nyttig kunnskap av en meget dyktig instruktør, treffe 
likesinnede og ha ei trivelig og lærerik helg! 
 
Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) 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 på Helgelandskysten, fire mil sør for 
Brønnøysund, langs fylkesvei 17, «Kystriksveien». 

 

 

 

Kursinnhold / tider 
 

Dette kurset er beregnet på alle type sangere. Enten du er i band, synger i kor, 

eller mest for deg selv. Det blir et kurs med mye sangteknikk, hvor det 

fokuseres på å synge «som seg selv». Her tar vi utgangspunkt i den naturlige 

stemmen og hvordan vi løser sangtekniske utfordringer. Vi skal jobbe med pust 

og klang og gjør oss bevisste på hva som skjer i kroppen når stemmen låser seg. 

Og vi jobber med enkle gehørbaserte arrangementer som vil bli innstudert i 

løpet av kurshelgen. I tillegg blir det flere lærerike og artige sangtekniske 

øvelser. 

 

Fredag 27. okt. kl. 19.00 – 21.30 (inkl. kaffepause) Middag før kursstart for boende. 

Lørdag 28. okt. kl. 10.00 – 17.00 (inkl. 2 kaffepauser og lunsj) Tapas kl. 20.00 

Søndag 29. okt. kl. 09.00 – 14.00 (inkl. kaffepause og lunsj) 



Instruktør 

 

Camilla Susann Haug er opprinnelig fra Mo i Rana, men bor nå 
i Arendal, hvor hun jobber som utøvende sanger.  Hun synger bl.a. i 
den meget dyktige vokalgruppa «PUST» og har i tillegg sitt 
soloprosjekt, hvor hun for tiden jobber med sin andre soloplate 
«Tusentrinnstrapp» som gis ut i oktober. Hun er utdannet ved Norges 
musikkhøgskole, både innen vokal utøving (1994-98) og pedagogikk 
(2007-2009).  
 

 
 

I tillegg til å ha jobbet som profesjonell utøver i 15 år, har Camilla også 
lang erfaring som sangpedagog. Hun har tidligere jobbet i Sørum 
kulturskole og som sangpedagog på Follo folkehøgskoles vokal- og 
musikallinje. Hun har også vært leid inn som instruktør for flere av 
landets korforbund. NNPS har tidligere vært instruktør på et vokalkurs 
i samarbeid med Helgeland Korforbund, med flotte tilbakemeldinger. 
Det er med glede vi omsider får besøk av Camilla igjen!  



Kostnader 
 

Pris pr. pers. inkl. 2 overnattinger m/full pensjon: kr. 2315,- 
(Innkvartering i enk. rom så langt det rekker - ingen tillegg i prisen) 
 
Prisen inneholder kursavgift, 4 kaffepauser, 2 frokost, 2 lunsjer, 2 middager, 
hvorav Tapasaften lørdag kveld. 
 
 
Pris pr. pers for de som bor privat, og ikke trenger 

overnatting og frokost: kr. 1250,-  
 
Prisen inneholder kursavgift, 4-5 kaffepauser og 2 lunsj. Ønsker man å delta på 
Tapsaften lørdag kommer kr. 300,- i tillegg. 
 
 
Deltakerne får tilsendt faktura fra Nordnorsk Pensjonistskole etter endt kurs. 
 

 
 
 
 
 

 

Påmelding senest 13. okt. via vår hjemmeside www.nnps.no  

Nordnorsk Pensjonistskole - Kirkeveien 2 - 8920 Sømna 
 

 
 

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

www.nnps.no 

 


