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Dette blir ei helg for deg som har lyst til å synge gamle sanger på norsk, og ha
moro med det.

Kurslærer: Hazel Eilertsen.

Lære hele livet - leve hele livet!
Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Våre glemte sangskatter, 20. - 22. mars 2020
Kursinnhold
Verden er blitt mindre, og nordmenn er blitt et bereist folk. Vi tar til oss mange kulturelle
impulser fra steder vi har vært, men musikalsk domineres etermediene av musikk på
engelsk. Det som synges, er stort sett på engelsk, noe som kan være vanskelig for eldre
generasjoner å forstå på mange måter. Man skulle tro vi i Norge ikke hadde noe eget å by på,
men det har vi!
Denne helga skal gi et lite innblikk i gamle sanger «ingen» synger lengre, men kanskje også
by på et gjensyn for de som kan dem. Kanskje du attpåtil får en ny, «gammel» norsk
favorittsang?
Et kurs om gamle sanger handler ikke i så måte om å jobbe med sangteknikk, men å lære
OM, sanger!

Referanser
Kommentarer etter Våre glemte sangskatter, november 2018:
«Fantastisk trivelig kurs!.»
«Flott kurs - med avslappende atmosfære!»
«Kurset var svært hyggelig og nyttig!»
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Våre glemte sangskatter, 20. - 22. mars 2020
Kurslærer
Sangpedagog, sanger og dirigent Hazel Eilertsen.
Ansatt som sangpedagog og ensemblelærer i
Trondheim kommunale kulturskole, men er også
etterspurt som pedagog ved andre institusjoner,
samt som instruktør for amatørkor. Hun har dirigert
kor i mange år, og studert arrangering og
komponering ved NTNU.

Praktisk informasjon
Kurslokaler: Peisestua, Nordnorsk Pensjonistskole
Tidspunkt:

Fredag, 20. mars
Lørdag, 21. mars
Søndag, 22. mars

kl. 18.00 - 21.00
kl. 10.00 - 17.00
kl. 10.00 - 13.00

Målgruppe
Kurset er åpent for alle sanginteresserte over 16 år, enten man synger i dusjen alene eller er
medlem i et kor.
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Nordnorsk Pensjonistskole er en stiftelse som
drives etter folkehøgskoleloven, og har arrangert
kurs på tvers av generasjonene i 32 år!
Vi holder til i samme bygg som Sømna Kro &
Gjestegård, og har 39 koselige rom om du har
behov for å overnatte.
Vi har et hyggelig klasserom og en peisestue
hvor vi samles i pausene. Der er vi så privilegerte
å ha frivillige kursverter, som serverer kaffe og
hjemmebakt og skaper hygge for alle våre
kursdeltakere.

Kommer du på kurs hos oss vil du møte ett
eller flere av disse blide ansiktene.
Velkommen!

Påmelding og ev. bestilling av rom gjøres enten
via vår hjemmeside eller man kan fylle ut
påmeldingsskjema og sende i posten til:
Nordnorsk Pensjonistskole
Kirkeveien 2, 8920 Sømna.

Priser
Kursavgift inkl. kaffepauser og sangmateriell:
kr. 1100,Overnatting / Bespisning
1 døgn m/ frokost:
1 døgn m/ full pensjon:
2 døgn m/ full pensjon:

kr. 523,- pr. pers.
kr. 822,- pr. pers.
kr. 1400,- pr. pers.

Ingen enkeltromstillegg!
Lunsjbuffet
Middag m/dessert
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kr. 160,- pr. pers.
kr. 198,- pr. pers.

Faktura på kurs/opphold sendes etter endt kurs.

Det er aldri for sent å gå på

folkehøgskole!
Med forbehold om endringer.
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