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Saxofonweekend 16.-17. september
Vi gjentar suksessen fra i "or med saxofonweekend for alle nivåer i alderen 12-100 år!
Den fantastiske Saxofonkvartetten Rollin´Phones gir enetimer, gruppeundervisning og skal
spille konsert. Kvartetten fyllte 30 år 2016 og har turnert runt i hele verden.
Mange norske saxofonister husker sikkert også deres populære sommerkurs på Ingesund.

Schlagerforlaget AS og SELMER Paris arrangerer saxofonweekend 16.-17. september
på Sandvika videregående skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika.
Det er kun 5 minutter å gå fra buss – og togstasjonen der også flytoget stopper.
Dette blir et åpent arrangement for alle som spiller i korps, privat og glade amatører!
Oppstart og informasjon lørdag 09.30. Undervisningen starter 10.00 i lyse flotte lokaler på Sandvika
der alle gruppene får ha sitt eget rom hele helgen. Her blir det mye samspill!
SELMER Paris/Schlagerforlaget AS vil være til stede begge dager, og alle kan prøve nye flotte
instrumenter. Du kan også få hjelp til å teste munnstykker og annet utstyr.
Våre spesielle gjester i år er Saxofonkvartetten Rollin´Phones, et av Sveriges mest kjente og
populære ensembler. Sammen med Schlagerforlagets saxofonekspert Fredrik Brandstorp Olsen,
studenter fra Norges musikkhøgskole, Kaja Holm Rogstad og Ragnhild Holm blir det gitt enetimer,
gruppeundervisning og foredrag. Lørdag 18.00 blir det sosial aften i kantinen på Sandvika vgs. der
etablerte kvartetter/grupper, nye grupper og solister spiller for hverandre.
Det blir spennende å høre hva saxofonister i hele Norge spiller og jobber med!
På søndagens oﬀentlige konsert 16.00, er alle seminardeltagere med på konserten der
Saxofonkvartetten Rollin´Phones også vil ha en egen avdeling. Seminaret er ferdig ca 18.00.
Det blir mulighet for å kjøpe mat og drikke i kantinen på Sandvika vgs.
Bestillinger kommer vi tilbake til når påmeldingen er klar.
Påmelding skjer på vedlagt skjema (se neste side) innen 3.september post@schlagerforlaget.no
Les mer om kvartetten på hjemmesiden www.rollinphones.se

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med Ragnhild Holm, tlf 911 37 7 37
!
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PÅMELDINGSSKJEMA
Saxofonweekend 16.-17. september

Fornavn: ............................................................... Etternavn: ................................................................
E-post: ......................................................................................................... Fødselsår: .........................
Navn på din lærer hvis du har: ...............................................................................................................
Jeg kan ta med følgende saxofoner: ( ) sopran

( ) alt

( ) tenor

Ønsker enetime, sett kryss:
( ) Ja
( ) Nei
Deltageravgift:
500 kroner for seminaret.
250 kroner i tillegg for dem som vil ha enetimer (30 min).
Påmeldingen til post@schlagerforlaget.no Bruk vedlagte skjema.
Påmeldingen er gyldig når deltakeravgiften er betalt.
Innbetaling til konto nummer 2500 24 80630 innen
3.september. Husk å merke innbetalingen med ditt navn!

VELKOMMEN

Kirkegata 12, 0153 Oslo
Tlf: 22 42 08 10 www.schlagerforlaget.no
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( ) baryton

