
2� Musikkorpsavisa  Sommerkurs i Sverige
       Högalids folkhögskola, Kalmar

”All that Brass” 2. – 8. juli

Storbandkurs 9. – 15. juli

Marsj og showdrill 30. juli – 2. august

Konkurransedrill (CETB) 30. juli – 2. august

Kurset er for deg som spiller et brassinstrument eller om du foretrekker å kalle det messinginstrument, eller spiller slagverk. Alle typer instru-
menter er velkomne for brassensembler av ulike slag som kvartetter, kvintetter, sekstett, stort brass og brassband. Repertoaret kommer til å 
omfatte ulike typer musikk fra klassisk til rock. Flere ensembler er også med slagverk. Det blir en gallakonsert den 7. juli på Kalmar Teater.

Ledere for kurset er Ulrik Dahl og dessuten underviser Lasse Almkvist, trompet, Håkan Nyqvist, horn, Magnus Svedberg, trombone, Jonas 
Wall, tuba og Pelle Claesson, trommer.
Kursavgift: SEK 2.700, for medlemmer av  Norges Musikkorps Forbund eller av organisasjoner som tilhører Nordisk Musik Union, SEK 
3.400, for ikke- medlemmer. Kursavgiften inkluderer undervisning, mat og innkvartering på folkehøgskolen.

Jazzens år i Sverige feirer vi blant annet med å lage en storbandsuke som inneholder et spillekurs for ungdommer i alle 
aldre. Kurset er for deg som spiller i storband eller som synes det ville være morsomt å prøve. Kurset inneholder øvelser, 
forelesninger, improvisasjonsøvelser og konserter. Det blir blant annet svensk musikk av Jonas Knutsson og Mats Öberg 
der arr. er for fl øyter, klarinett/bassklarinett og vibrafon. I tillegg 5 saksofoner (1 sopran/alt), 5 trompeter, 5 tromboner, 
gitar, piano, bass og trommesett/percussion. Den 13. juli holder vi en gallakonsert på Kalmar Teater.

Ledere for kurset er Bertil Fält fra Sandviken, saksofon og dessuten underviser Mats Siggstedt, trompet, Bertil Strandberg, trombone og 
Mathias Dahl, slagverk.  Gjesteartister på kurset er Jonas Knutsson, saksofon og Mats Öberg, keyboard.

Kursavgift: SEK 2.700, for medlemmer av  Norges Musikkorps Forbund eller av organisasjoner som tilhører Nordisk Musik Union, SEK 
3.400, for ikke- medlemmer. Kursavgiften inkluderer undervisning, mat og innkvartering på folkehøgskolen.

Kursavgift: SEK 1.800, for medlemmer av  Norges Musikkorps Forbund eller av organisasjoner som tilhører Nordisk Musik Union, SEK 
2.200, for ikke- medlemmer. Kursavgiften inkluderer undervisning, mat og innkvartering på folkehøgskolen.

Kursavgift: SEK 1.800, for medlemmer av  Norges Musikkorps Forbund eller av organisasjoner som tilhører Nordisk Musik Union, SEK 
2.200, for ikke- medlemmer. Kursavgiften inkluderer undervisning, mat og innkvartering på folkehøgskolen.

Her får du sjansen til å utvikle dine ferdigheter i kategorien marsj og showdrill. To dager vil brukes til stavteknikk for marsj, en til showdrill 
og en til repetering. Kurset er åpent for alle, også ledere, uansett forkunnskaper.
Trenere kan også være med som passive deltagere for å på denne måten gi ytterligere en plass til en deltager fra sitt korps.

Ledere er ikke klart, men vi satser på en utenlandsk instruktør.

På dette kurset får du inspirasjon og utvikling av din teknikktrening både når det gjelder grunnlag og nytt materiale/kombinasjoner.
Kurset er for deg som har drillet i minst et år.
Ledere kan være med som passive deltagere og dermed gi plass til en til fra sitt korps. Du må ha fylt 15 år for å være med på dette kurset.

Ledere blir Thomas Johansen og forhåpentligvis en fransk instruktør.

Om ikke annet er angitt, er nedre aldersgrense 13 år for samtlige kurs. Påmelding skjer innen 15. april på 
www.kalmarmusikunion.com. Her er det førstemann til mølla-prinsipp. For evt. spørsmål, kontakt Claes 
Ekedahl (brass, storband) +46 (0)8 407 17 25 eller Angela Rupertsson (drill) +46 (0)736 43 66 40.

Jonas Knutsson

        www.kalmarmusikunion.com

Eventyrlig bra fra PK Svendsen
Concertos and Fairytales
Trombonesolist: PK Svendsen
Akkompagnert av: Malmö Symfoniorkester, dirigert av Terje Boye Hansen og Christoph König

Concertos and Fairytales er en plate som tar for 
seg stykker for trombone skrevet av fire nålevende 
norske komponister og er fremført av PK Svend-
sen, som til vanlig jobber som 
trombonist 
i Malmö 
Symfoni-
orkester. 
Svendsen 
har sin 
bakgrunn fra 
korpsmiljøet 
i Rogaland 
og har studert 
i Stavanger, 
Göteborg og 
London. To 
av kompo-
sisjonene på 
platen er skre-
vet spesielt 
til Svendsen: Wolfgang Plagges Concerto op. 
138 og Torstein Aagaard-Nilsens Fanfares and 
Fairytales. De to andre stykkene er Concerto op. 
76 av Egil Hovland fra 1972 og Elegi av Magne 
Amdahl fra 1970. De to førstnevnte stykkene har et 

forholdsvis moderne tonespråk, mens de to sist-
nevnte er lettere tilgjengelig for et bredere 
publikum. Solisten klarer på en eksemplarisk måte 

å vise de ulike stemningene i stykkene 
uavhengig av tonespråk. Platens tittel hen-
speiler både til stykkenes titler, men også 
til eventyrskikkelsen Askeladdens evne til 
å ta vare på og se nytte i det andre overser. 
I følge platens booklett har PK Svendsen i 
likhet med Askeladden funnet en skatt i de 
fire stykkene på platen.

Gjennom platen viser PK Svendsen en 
vanvittig teknisk briljans. Han klarer å 
variere klang og uttrykk fra det innad-
vent vakre, for eksempel i andre satsen 
på Hovland-stykket og i Amdahls Elegi, 
til det aggressive, nærmest utrerte i deler 
av Aagaard-Nilsens stykke. Svendsen 
viser dessuten et imponerende dyna-

misk spenn i alle registre. Det mest imponerende 
er likevel at Svendsen på en utsøkt måte klarer å 
kombinere ekstremt register med ulike tekniske 
utfordringer, samtidig som han har den klanglige 
kontrollen han har. 

På platen blir Svendsen akkompagnert av Malmö 
Symfoniorkester under ledelse av Terje Boye 
Hansen og Christoph König. Akkompagnementet 
er behagelig og aldri i veien for solisten.  Jeg vil 
spesielt trekke frem det utsøkte skarptrommespillet 
på andre satsen av Aagaard-Nilsens stykke. 

Platen er produsert av Lindberg Lyd AS ved Morten
Lindberg. Igjen leverer dette selskapet meget bra 
lyd. Der en del andre produksjoner tar av den 
dynamiske toppen, har denne bevart lyden også i de 
partiene solisten spiller som sterkest. Dette kommer 
spesielt til uttrykk i Fanfares and Fairytales der det 
er til dels ekstreme dynamiske forskjeller.

Platen har et flott cover med en informativ og 
forseggjort booklett. Her er musikken, solisten, 
orkesteret og kun den ene av dirigentene presist og 
informativt presentert både på norsk og engelsk.

Jeg har ikke hørt mange trombonister som viser 
samme kontroll som det PK Svendsen viser på 
denne platen. Dette er en forbilledlig plate på alle 
måter.

Christian Breistein

CD
Merit
Dragen (Bergen Symphonic Band)
Dirigent: Martin Winter
Solister: Tormod Flaten og Gary Peterson

Merit er Dragen (Bergen Symphonic Band) sin 
første plate på 13 år og er i så måte en viktig plate 
fra et av Norges beste janitsjarkorps. 

Platen starter 
med tittelsporet 
Merit, som er en 
trompetsolo i fire 
satser, skrevet av 
Martin Winter til 
Gary Peterson. 
Solisten viser her 
eminent trompetspill 
i et stykke som har 
et musikalsk uttrykk 
som er i krysning-
spunktet mellom jazz 
og klassisk. Akkom-
pagnementet låter fint, 
men skjemmes noe av 
noen presisjons-proble-
mer underveis. Videre på platen følger Sørgesang 
for Lars Kristian, som er en trompetsolo skrevet av 
og fremført av Gary Peterson. Sørgesangen er skre-
vet til minne om Lars Kristian Brynildsen, som var 
dirigent for Dragen i en årrekke. I tillegg var han 
soloklarinettist i Bergen Filharmoniske Orkester 

fra 1979 og frem til han døde i august 2005. Igjen 
viser Peterson eminent og vakkert trompetspill, og 
akkompagnementet er balansert og fint.

Nils Lindbergs Torn-Eriks Visa 
er neste spor på platen. Her er 
korpsets saksofonrekke solister, 
og her vises det saksofonspill av 
ypperste merke. Jazzvalsdelen 
blir etter min smak litt statisk, 
men i det store og hele fungerer 
samspillet mellom solister og 
akkompagnement meget bra.

I tillegg til de nevnte stykkene 
inneholder platen tre rolige 
stykker: Carl Nielsens Under-
lige Aftenlufte, I himmelen og 
Henrik Lyssands Ved Neslan
Kyrkje. Alle tre er flott formet 

av korps og dirigent. Platen inneholder også 
Lars Erik Gudim sitt arrangement av Eg ser deg Ut-
for Gluggen. Igjen vil jeg trekke frem det nydelige 
saksofonspillet som innleder stykket. Dessverre er 
innledningen skjemmet av noen små intonasjon-
sproblemer i akkompagnementet. 

Merit inneholder også tre euphoniumsoloer, med 
Tormod Flaten som solist. Disse er alt anmeldt på 
platen Norwegian Euphonium, og vil av den grunn 
ikke bli kommentert her. 

Korpset låter stort sett balansert og bra, med flinke 
utøvere på alle instrumenter. Jeg vil likevel trekke 
frem det utmerkede treblåserspillet. Jeg har alt 
nevnt det utmerkede saksofonspillet, men også de 
andre treblåserne viser klasse, noe som kommer til 
uttrykk i for eksempel I Himmelen. 

Lyden på platen er dessverre ikke av samme kvalitet 
som spillet. Dette blir særlig merkbart når korpset 
kommer inn etter at Gary Peterson har spilt en hel 
sats på Merit alene. Lyden virker ullen og uklar, og 
yter verken korps eller solist full rettferdighet.

Merit er en god plate som viser at Dragen (Bergen 
Symphonic Band) hører til blant det ypperste vi har 
av korps i Norge. Jeg håper det ikke går tretten år til 
korpset spiller inn ny plate.

Christian Breistein

CD




