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Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester samles til sommerstævne i Skagen
Unge orkestermusikere får i den kommende uge mulighed for at fordybe sig i musikken ved
stævnet NUS på Toppen i Skagen
Normalt samles Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester (NUS) til 3-4 årlige weekendstævner. Men i den
kommende uge er orkestret for første gang samlet til et 6 dages sommerstævne. Her skal de spille sammen
under ledelse af blandt andre dirigenten Henrik Vagn Christensen, som er kendt fra tv-udsendelserne Sigurd
og Symfoniorkestret.
Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester er et regionalt orkester, som samler børn og unge der spiller et
orkesterinstrument. Deltagerne kommer fra hele regionen, og i den kommende uge skal de bo sammen, øve
sammen, og ikke mindst hygge sig med andre jævnaldrende, der deler interessen for orkestermusikken. En
del af deltagerne var med på Nordjyllands Ungdomssymfoniorkesters koncertrejse til Holland i juni måned,
og der er lagt op til et glædeligt gensyn med musikvennerne. Sommerstævnet har fem overnatninger,
hvilket også giver deltagerne mulighed for at gå mere i dybden med musikken, end der normalt er tid til på
weekendstævnerne. Programmet levner også plads til en strandtur.
Resultatet af ugens arbejde kan opleves ved den offentlige afslutningskoncert fredag den 10. august kl. 16
på Hedeboskolen.
Et orkesterstævne involverer ud over deltagerne en række instruktører, meddirigenter og hjælpere. Ved
sommerstævnet er der også en særlig bonus for instruktørerne i form af et dirigentkursus med Henrik Vang
Christensen, hvor de får inspiration til arbejdet med ungdomsorkestrene.
Sommerstævnet NUS på Toppen er realiseret med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefonds MusikIdé
pulje.
Fakta
•

NUS på Toppen, sommerstævne i Skagen, foregår fra søndag den 5. august 2012 til fredag den 10.
august 2012 på Hedeboskolen, Nordsøvej 1, 9990 Skagen. Afslutningskoncerten spilles fredag den
10. august kl. 16.

•

NUS – Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester – henvender sig til alle unge, som spiller et
orkesterinstrument, og som har spillet i flere år. Til begyndernde 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.
Læs mere om ungdomsorkestrene på www.kulturskolerinordjylland.dk
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