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Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester samles igen til sommerstævne  

   – denne gang med dans 

Unge orkestermusikere får i denne uge mulighed for at fordybe sig i musikken ved stævnet NUS på Toppen i 

Vittrup Centret ved Løkken. Men i år vil der ikke kun blive fokuseret på klang og toner, for musikerne skal 

nemlig også danse. For som musikken handler dansen om timing, og de to kunstarter hæger nøje sammen. 

I løbet af ugen vil to professionelle danseinstruktører, Rikke Mapstone og Anamet Magven arbejde med 

musikerne ved at improvisere ud fra forskellige dansestrukturer. ”Så bliver det spændende at se, om de 

forskellige orkestergrupper, strygere og blæsere for eksempel, udvikler dansen forskelligt, ” siger 

danseinstruktør Rikke Mapstone, der ser frem til ugens arbejde med musikerne. 

Det er fjerde gang der afholdes NUS på Toppen, og der er igen i år over 50 tilmeldte børn og unge fra hele 

regionen, som alle spiller et orkesterinstrument. Eleverne er til dagligt knyttet til en af de nordjyske 

kulturskoler, og stævnet er deres mulighed for at mødes i et større orkester. Under stævnet bor alle de 

deltagende elever på centret, hvor de har god lejlighed for at hygge sig med jævnaldrende, der også 

brænder for orkestermusikken. 

Sommerstævnet har fem overnatninger, hvilket også giver deltagerne mulighed for at gå mere i dybden 

med musikken, end der normalt er tid til på de weekendstævner, som NUS afholder i løbet af året.  

Dirigent Peter Ettrup Larsen står for musikken sammen med kulturskoleleder Morten Lønborg Friis. 

Resultatet af ugens arbejde kan opleves ved den offentlige afslutningskoncert fredag den 7. august kl. 16 på 

Vittrup Centret. Måske man er heldig her også at få en smagsprøve på dansen. ”Det bliver i så fald en 

visning, ikke en forestilling”, siger Rikke Mapstone, ”for det her er et eksperiment, og det er processen, der 

er vigtig, ikke det afsluttende produkt”. 

 

Fakta 

• NUS på Toppen foregår fra søndag den 2. august 2015 til fredag den 7. august 2015 på Vittrup Centret, 

Børglum Klostervej 84, Løkken. Afslutningskoncerten spilles fredag den 8. august kl. 16. 

• NUS – Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester – henvender sig til alle unge, som spiller et 

orkesterinstrument, og som har spillet i flere år. Til begynderne er der indskolingsorkestret NYS - 

Nordjyllands Yngste Symfonikere - som henvender sig til unge på orkesterinstrumenter som har spillet i 1 til 

2 år. Begge orkestre deltager i sommerstævnet.  

• De regionale ungdomsorkestre administreres af Kulturskoler i Nordjylland, som er et samråd af alle 

musik- og kulturskoler i Region Nordjylland.  



• De to danseinstruktører er til dagligt tilknyttet Dansefyrtårn Nord. 

Læs mere om ungdomsorkestrene på www.kulturskolerinordjylland.dk  

 

Kontakt 

For yderligere informationer, før og under stævnet, kontakt orkesterkoordinator Deborah Josephson, tlf. 

2646 8813, e-mail: daj-kultur@aalborg.dk eller kommunikationsmedarbejder Sofie Dahl Nordlund på 2232 

1046, e-mail kulturskolerinordjylland@gmail.com  
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