
 
 
 
 
 
 
 

                                        

 

Pressemeddelelse: 

Kulturskoler i Nordjylland 

Torsdag 14. november 2019 

 

Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester mødes til 

efterårsstævne på Mors denne weekend 

 

  

 

I denne weekend holder Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester (NUS) efterårsstævne på 

Mors. Det foregår på Musikskolen på Mors i den fantastiske koncertsal, Musikværket. De 

deltagende er unge fra hele regionen i alderen 8-18 år, som spiller et orkesterinstrument. Lige 

nu er 55 tilmeldt stævnet. 

 

De ældste elever fordyber sig i musik fra opera: Georges Bizets l'Arlésienne Suite nr. 2, med 

den populære march Farandole, og den danske komponist August Ennas Overture fra Den 

lille pige med Svovlstikkerne. Orkestret ledes af Verner Nicolet, som spillet i Det Kgl. Kapel, 

men som pensionist stadig er en meget aktiv herre i det danske musikliv. I 17 år har han taget 



turen til Nordjylland for at bringe de danske, klassiske musiktraditioner fra Kapellet videre til 

vores unge musikere.  

 

De yngste strygere spiller værker af Beethoven, Mozart og Bach, dirigeret af violinist Niels 

Bjerre, som spiller kammermusik i hele Jylland, og som til dagligt underviser på flere af de 

nordjyske musik- og kulturskoler. 

 

Stævnet afsluttes med en koncert på søndag den 17/11 kl. 14.00 i koncertsalen, Musikværket, 

Nykøbing Mors. 

 

Det er Kulturskoler i Nordjylland der står bag NUS, og værtskabet for stævnerne går på tur 

mellem regionens musik- og kulturskoler. NUS støttes økonomisk af KulturKANten. 

 

 

Kontakt 

For yderligere informationer før og under stævnet, kontakt tovholder Peter Frost (leder af 
Musikskolen på Mors) på 29810922 eller orkesterkoordinator Deborah Josephson på 2646 
8813. 

 

Fakta 

 Adresse: Musikværket, Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing Mors 

 Vi starter fredag kl 17 og slutter med en koncert søndag kl 14 (så vi er færdige ca kl 15) 

 Læs mere om stævnet på https://kulturskolerinordjylland.dk/2019/09/nus-

efteraarsstaevne/  

 NUS – Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester – henvender sig til alle unge i regionen, 

som spiller et orkesterinstrument, og som har spillet i flere år. Ved NUS-stævnerne har 

eleverne mulighed for at deltage i et fuldt udbygget symfoniorkester. Der afholdes tre 

årlige weekendstævner i NUS-regi samt et sommerstævne på 5 dage. 

 Du kan læse mere om NUS i vores flyer, som du finder her: NUS-flyer. Du kan også se en 

lille video, hvor nogle af dem fortæller om, hvorfor de bare er vilde med NUS! 

 NUS er et produkt af det unikke samarbejde mellem de 10 musik- og kulturskoler i 

Region Nordjylland og er støttet af ”Den regionale Kulturaftale”.  



 Læs mere om Kulturskoler i Nordjylland og om NUS på www.kulturskolerinordjylland.dk  

 

 

 


