
9 maj är dagen då hela Sverige kommer att sjuda 
av blåsmusik på alla tänkbara platser!

Har ni planerat in någon konsert än? Blåsmusikens dag är en platt-
form för att synliggöra och höja statusen för blåsmusik i hela Sverige. 
Det unika med Blåsmusikens dag är att musikutövare på alla nivåer 
tillsammans visar att blåsmusiken lever och att engagemanget och 
viljan till utveckling är stor. 

Det kan vara allt från en mindre konsert på det lokala torget, en 
parad genom staden, en promenadkonsert i parken eller en stunds  
underhållning på vårdhemmet/sjukhuset. Vill man tänka lite större 
kan man t.ex. kontakta sina blås- och slagverkskollegor i regionen 
vilket kanske kan resultera i en festival/manifestation för blåsmusik. 

Ingen konsert, idé, upplägg m.m. är för litet. Det viktiga är att delta 
i någon form och anmäla konserten/evenemanget på hemsidan.

Läs mer och anmäl på www.blasmusikensdag.com

BLÅSMUSIKENS DAG

Det finns tre nivåer i orkestern på Tónlek: den lätta nivån, där man spelar efter handtecken och alltså utan noter; den mellersta nivån, där man spelar 
efter noter och övar stämmor tillsammans i grupp samt; den högre nivån, där man spelar avancerade stämmor och har tid över till kammarmusik. 
Alla spelar också tillsammans i den stora Tónlekorkestern, men det hindrar inte de äldsta deltagarna från att hinna med mycket annan repertoar 
under kursen.  

Lärarna är alla professionella musiker och lärare på hög nivå, med ett brinnande engagemang samt intresse för den nordiska gemenskapen. Orkestern 
dirigeras av den internationellt kände engelsk-italienske (men dansktalande) dirigenten Damian Iorio. 

Se program och repertoar samt lärarnas cv på www.nyssmusik.net
Välkommen med i den nordiska musikgemenskapen! 

TÒNLEK 1-7 augusti 2020 
Tónlek är en nordisk sommarkurs på OrkesterEfterskolen i Holstebro, Danmark för barn och 
ungdomar som spelar stråkinstrument i åldrarna 8–18 år. 

Till Tónlek är alla välkomna, oavsett nivå. Genom musiken får vi vänner och skapar nätverk 
över hela Norden. Vi lär oss om de nordiska länderna och får förståelse för varandras språk och  
kulturer på ett roligt och inspirerande sätt. 

Barn, ungdomar och lärare kommer från alla de nordiska länderna och spelar tillsammans i 
grupp och orkester varje dag. Som deltagare får du också individuell undervisning, ca 4 x 30 min 
och ges möjlighet att uppträda på deltagarkonserter tillsammans med en erfaren pianist. På 
kvällarna erbjuds såväl konserter, folkdans som lek och i slutet av kursen hålls den legendariska 
”Crazy Night” där musiken och instrumenten används på ett fritt och humoristiskt sätt. 

Tónlek är ett nordiskt samarbete mellan RUM - Riksförbundet Unga Musikanter och 
Musik och ungdom i Danmark som organiseras i samarbete med Association Network Nyss.
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Sommarkurs i orkester- och ensemblespel 14-18 juni
Inspireras av grymt bra lärare och sätt ditt personliga spelrekord 
medan du bor och umgås i Ekebyholms härliga 1600-tals slott!

Alla som spelar stråk- och blåsinstrument, elbas samt trummor/
slagverk är välkomna.

Kursen är för dig mellan 11 och 22 år och du ska ha spelat minst 
sex terminer och helst ha notvana. Repertoar väljs tillsammans 
med pedagogerna på plats utifrån lust, nivå och ensemblesam-
mansättningar.
Du bor i 2- eller 3-bäddsrum och rumsfördelningen sker vid inskriv-
ningen på söndag morgon.  
Ekebyholms slott ligger vid den vackra fågelsjön Syningen i Rimbo, 
Norrtälje kommun.

Anmälan är öppen t.o.m. 1 maj!

Mer info och anmälan hittar du på www.stockholm.rum.se

MUSIK PÅ EKEBYHOLM

Lev endast fagott i Karlstad 14-16 juni
På Fagottlägret spelar vi fagott, lyssnar på fagott, pratar om fagott 
och drömmer om fagott. Vi får fagottlektioner och andningsöv-
ningar, spelar fagottorkester, lär oss om rörtillverkning, rörvård 
och fagottvård. Alla får prova kontrafagott, kvintfagott och fago-
nello. Femkampen ”Fagotterna på Fortet” har under alla åtta år 
varit väldigt uppskattad med tävlingsgrenar som ”Kast med litet 
rör” och ”Fagottsele-trassel”. 

Fagottlägrets deltagare är mellan 9 och 25 år och vi gör dom flesta 
aktiviteter tillsammans. Vi delar upp oss i grupper efter ålder och 
nivå och det finns även gott om tid för att kunna fokusera på indi-
viduell nivå. Äldre deltagare är välkomna i mån av plats.

Fagottlägret hålls söndag 14 juni till tisdag 16 juni på Stenudden, 
Hembygdsgillet i Karlstads sommarhem som ligger på Hammarö 
precis vid Vänerns norra strand. Runt sommarhemmet bjuder de 
vackra omgivningarna på rikliga möjligheter för bad och naturupp-
levelser mellan allt fagottande. 

Mer info och anmälan hittar du på www.orebro.rum.se

FAGOTTLÄGRET
Blåsmusikfestival i Linköping 18-20 september
Alla blåsensembler, såväl ungdomsorkestrar, civila vuxenorkestrar 
och hemvärnsmusikkårer som professionella orkestrar, från när 
och fjärran, är välkomna att medverka vid Svensk Blåsmusikfestival 
i Linköping 2020.

Svensk Blåsmusikfestival är en samlingspunkt för svenskt blåsmu-
sikliv som under ett veckoslut i september förgyller Linköping med 
konserter, parader och tävlingar och avslutas med ett stort Tattoo 
i Saab Arena.

Festivalen vänder sig till olika former av blåsensembler såsom 
symfoniska blåsorkestrar, marsch- och showband, brassband, ung-
domsorkestrar, militärmusikkårer, storband, sextetter och andra 
kammarensembler. Vår ambition och förhoppning är att festivalen 
2020 kommer att bli ännu en succé, och att vi lockar ännu fler 
deltagare än rekordåret 2019, då 39  ensembler med närmare 
1200 medverkande deltog.

Om din orkester är intresserad av att medverka vid Svensk Blåsmu-
sikfestival i Linköping 2020, gör då er intresseanmälan redan nu!

Mer info och anmälan hittar du på www.svenskblasmusik.se

BLÅSMUSIKFESTIVAL

FLER KURSER, 
WORKSHOPS OCH EVENTS 
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ORKESTERKURS - NORA
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Dalecarlia Blow Out är lägret för dig som är mellan 
13-20 år gammal, har några års erfarenhet av att 
spela ett blås- eller slagverksinstrument och som 
är intresserad av att spela blåsorkestermusik!
Under fyra fullspäckade dagar har du chansen att 
spela alltifrån traditionell blåsorkestermusik till 
modern filmmsik tillsammans med unga blåsare 
och slagverkare från hela Dalarna.

Lägret äger rum mellan den 14-18 juni och avslu-
tas med en konsert kl. 13.00. Fritt inträde!

Boende, repetition och konsert sker på Vassbos 
Vandrarhem, mellan Falun och Borlänge. Här ser-
veras även frukost, lunch och middag. Mat och 
boende ingår i anmälningsavgiften på 1800kr.

Mer info hittar du på 
www.dalarna.rum.se/kalendarium

DALECARLIA BLOW OUT

Är du mellan 12 och 20 år? 
Spelar du ett orkesterinstrument? 
Har du orkestervana och orkesterkondis? 
Vill du spela i symfoniorkester med kompisar och 
professionella musiker? 
Vill du träffa nya och gamla vänner och ha en massa 
annat kul? 

Då ska du gå orkesterkurs för unga den 12-18 juni  
på Åkerby herrgård i Nora. Du bor i flerbäddsrum 
på Åkerby herrgård och har gratis entré till festiva-
lens alla konserter. Offentlig konsert sker den 17 juni 
klockan 19.00 i Nora kyrka.

Kursavgiften är 3300 kronor. I den ingår helpension, 
all undervisning, entrébiljetter och andra aktiviteter. 
Som RUM-medlem kan du söka bidrag för avgiften 
från ditt RUM-distrikt.

Anmäl dig senast 22 april!
Läs mer på www.orebro.rum.se

GRATIS SLAGVERKSKURS - FALUN
Musikkonservatoriet Falun erbjuder gratis kurs i  
slagverk för ungdomar 12-19 år (åk 6 - gymnasiet).

Måndag 22 juni kl 13:00 till onsdag 24 juni kl 12:00  
undervisar lärarna Lars Östlund och Magnus Einarsson 
i slagverksensemble, drumcorps, rudimentövningar, 
melodiskt slagverk och trumset. 
Kursen avslutas med en intern konsert för föräldrar 
och andra intresserade.

Kursen är gratis. Du ombesörjer själv kost och logi. 
Anmäl dig senast 1 juni, platsantalet är begränsat!

Läs mer på www.musikkonservatoriet.com
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