
Kom till Åkersberg, Höör för en inspirerande och spännande TRÄBLÅSKURS för unga träblåsare som 
får tillfälle att möta andra träblåsare på olika nivåer. Kom med och spela, inspireras, lyssna, byt idéer, 
ha kul och träffa nya spelkompisar!

Alla träblåsinstrument, träblåsensembler (flöjt, oboe, klarinett, fagott, horn) och blåsarkvintetter är 
välkomna, oavsett kunskapsnivå, från nybörjare till dem som kommit lite längre.

Våra kurslärare är 
Oboe Jonathan small, solo-oboist Royal Liverpool Philharmonic Orchestra och lärare vid  
 Royal Northern College of  Music (RNCM), Manchester, England

klarinett Niklas andersson, solo-klarinettist Sveriges Radios Symfoniorkester Stockholm 

Fagott Magnus Nilsson, solo-fagottist Helsingborgs Symfoniorkester  

Horn åshilld Henriksen, solo-hornist Helsingborgs Symfoniorkester 

Pianist under kursen är Beniko Nakajima, konsertpianist Helsingborg 

kurstider  Kursen börjar torsdag den 15/8 kl. 10 och avslutas söndag den 18/8 cirka kl. 18. 

kursaVgiFt Vandrarhem i 2-bädds och 4-bädds rum, inkl. kost och logi, pris 2.300 kr.

aNMälaN seNast den 15 juli 2013 genom anmälningsblanketten online på www.nordicwoodwind.se 
och inbetalning av kursavgiften.

träBlåskurs    
15–18 augusti 2013 
på åkersberg kursgård, Höör, skåne

kammarmusik för träblåsare, träblåsensembler,
hornister och blåsarkvintetter 

www.nordicwoodwind.se

Vad kOMMer att HäNda
•	 Dagliga	lektioner	som	innefattar	enskild	lektion,	”övningsstationer”,		
 grupplektioner och kammarmusikundervisning 
•	 En	”Mini-Masterclass”	med	huvudlärare	
•	 Små	elevkonserter
•	 Det	blir	träblåsensemblematerial	både	med	noter	och	på	gehör	
•	 Noter	kommer	att	skickas	ut	innan	kursen	
•	 Alla	musikskolelärare	är	välkomna	att	vara	med	och	spela	i	de	olika		
 grupperna tillsammans med sina elever 
•	 Inspirerande	föredrag	kring	träblåsspel
•	 Sport	och	andra	fritidsaktiviteter



deltagarkONserter i FriHeteNs kapell, åkersBerg
Fredag 16 augusti kl. 19.30 
kammarmusik för träblåsare och piano
Studenter och lärare musicerar. 
Offentlig konsert, fri entré.

lördag 17 augusti kl. 19.30 
kammarmusik för träblåsare 
Kursdeltagare och lärare framför blåsarkammarmusik. 
Offentlig konsert, fri entré.

söndag 18 augusti kl. 13.30 
unga träblåsare ”in concert”
Träblåskursdeltagare presenterar kursens arbete.
Offentlig konsert, fri entré.

MästarkONsert
söndag 18 augusti kl. 16.00
Mozarts och Beethovens geniala pianokvintetter 
Jonathan Small, oboe, Niklas Andersson, klarinett, 
Åshilld Henriksen, horn, Magnus Nilsson, fagott,  
Beniko Nakajima, piano 
I	samarbete	med	Musik	på	Bosjökloster.	
OBS:	Deltagarna	har	gratis	inträde.

konsertbiljetter: 
Online via www.nordicwoodwind.se
Förköp: Bosjökloster, 0413-250 48 
och Höörs Turistbyrå, 0413-275 75
Pris: Ord. pris 240 kr; rabatterat pris för 
tidningsabonnenter	med	Stjärnkort	och	HD-pass:	180	kr
Barn/ungdom under 19 år: 100 kr 
Alla priser inkl. 15 kr bokningsavgift; exp.avgift kan förekomma

kONtakt
Magnus Nilsson, konstnärlig ledare, 
073-6678093
magnus@magnus-nilsson.se

Vi tackar våra bidragsgivare!www.nordicwoodwind.se


