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Over 100 børn spiller i symfoniorkester i Arena Himmerland

I weekenden den 14.-15. april er Rebild Kulturskole vært for et regionalt orkesterstævne 
med deltagelse af over 100 børn og unge. Der er deltagere fra samtlige nordjyske 
kommuner.

NUS (Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester) er et tilbud til alle interesserede børn og unge, der spiller et 
orkesterinstrument. Ungdomssymfoniorkestret samles 3 gange om året. Det er interessen for musik, der 
bringer de unge sammen, men kammeratskabet og muligheden for at knytte nye venskaber betyder også 
meget. Ud over ungdomssymfoniorkestret, som er for øvede instrumentalister, er der et strygerensemble 
for mindre øvede strygere. 

Det er Kulturskoler i Nordjylland (fælles samråd for alle regionens musik- og kulturskoler), der står bag 
Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester. Værtskabet for NUS-stævnerne går på skift imellem kulturskolerne i 
kommunerne, så vi på den måde dækker hele regionen. Denne gang finder stævnet sted på 
Karensmindeskolen og i Arena Himmerland i Støvring med Rebild Kulturskole som vært.

Weekenden rundes af med en offentlig koncert søndag den 15. april kl. 14.00 i Arena Himmerland, hvor der 
er gratis adgang. Normalt kan vi mønstre 350-400 tilhørere til NUS-koncerterne. Det er altid en stor 
oplevelse for de medvirkende at vise resultatet af deres arbejde, og samtidig bliver de selv vigtige 
rollemodeller for kommende musikskoleelever, der får mulighed for at opleve et ungdomssymfoniorkester i 
deres egen del af regionen ved disse koncerter. Programmet rummer bl.a. en spændende koncert for slagtøj 
og orkester, hvor den unge talentfulde slagtøjsspiller Kasper Grøn er solist.

Vedhæftet denne mail findes et detaljeret program for weekenden. 

Kontakt
Kulturskoleleder Morten L. Friis kan kontaktes indtil og under stævnet på mobil 26242177.

I er meget velkomne til at bruge de vedhæftede billeder. Alternativt findes andre billeder på 
http://kulturskolerinordjylland.dk/presse/pressebilleder/

Find i øvrigt mere info på www.kulturskolerinordjylland.dk
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