
 

 

Seminarer for hovedkoret høsten 2019 

Koristene i 4. -7. klasse får denne høsten tilbud om to korseminar – ett internt, og ett for hele Kor-Oslo: 

 

Lørdag 19. oktober 

Huseby Skolekor inviterer alle koristene i hovedkoret til seminar med dirigent 

Nikoline. Seminaret er gratis, og varer kl. 1100-1600. Etterpå blir det sosial happening 

med pizza (1600-1800). 

Sted: Huseby skole, Det hvite huset 

NB! Alle deltakerne må ta med egen mat og drikke til selve seminaret. I tillegg må alle ha med innesko. 

Det er behov for 1 voksen som kan være til stede under selve seminaret, og 1 voksen som kan være med på den sosiale 

happeningen (inkl. ta ansvar for rydding, sammen med barna). 

Påmelding: E-post med link til påmeldingskjema sendes til foresatte til koristene i 4.-7. klasse. Der kan man også melde 

seg som vakt. NB! Det er fint om også de som ev. ikke har anledning til å delta, svarer på skjemaet. Frist: tirs. 8. okt. 

 

Lørdag 9. – søndag 10. november 

"Ung i Kor" arrangerer korweekend for 4.-7. klassinger i Oslo. Korister fra hovedkoret til 

Huseby Skolekor pleier å delta hvert år, og synes det er kjempegøy! 

Sted: Tåsen skole, Nordbergveien 15, 0875 Oslo 

Alle møtes lørdag kl. 10.00. Deretter blir det undervisning av flinke og inspirerende instruktører. Det blir lørdagskos og 

filmkveld, og arrangementet avsluttes med en konsert for foreldre, søsken og venner på søndagen. Sangerne og 

ledsagerne sover i klasserom og må ta med egen sovepose og liggeunderlag. Deltagerne lærer flere sanger av 

instruktørene, og det er kun disse sangene som framføres på den avsluttende konserten på søndag. 

Hvert kor må stille med én voksen per 8 sangere. Foreldrene som er med, blir satt opp til å hjelpe Ung i Kor Oslo/SørØst 

med arrangementet, og vil få en egen orientering om arbeidsoppgavene når vi møtes på skolen lørdag formiddag. 

Huseby Skolekor dekker deltakeravgiften som er kr 470 per deltaker (inkl. undervisning, kost og losji). Det er viktig at 

alle som melder seg på, faktisk deltar. 

Alle deltakerne får medalje! 

Påmelding: Foresatte til koristene i 4.-7.klasse får link til påmelding per e-post. Der kan man også melde seg som 

ledsager. Frist: tirs. 8. okt. 

NB! Dersom dere ikke mottar link til påmeldingslink, betyr det at skolekoret mangler foresattes e-postadresse. Send 

den i så fall til huseby.skolekor@gmail.com. 


