Detaljerat program
Dubbelt av Dubbelt Online!
10 april 2021
Programmet och urvalet av ledare anpassas efter antalet deltagare och deras intressen.
Personliga scheman, tekniska instruktioner, länken och password mailas ut några dagar
innan kursen.

Aktiviteter under Dubbelt av Dubbelt Online
Program för yngre deltagare:
De unga deltagarna har sina aktiviteter på förmiddagen. De får såklart hänga kvar så länge
de vill, men ”deras” aktiviteter hänger ihop i ett svep på förmiddagen.
1.
2.
3.
4.

Gemensam uppvärmning. Start ca. 09:30.
Masterclass/individuella lektioner i mindre grupper (40 min)
Sagostund (40 min)
(ev. liten konsert)



Sagostund ”Var ska vi odla våra morötter?” - (öppet för alla som vill)
Lärare: Emma Swensson, Frida Höfling (Sköldpaddan och haren)

Program för alla deltagare:
Alla är med på uppvärmningen och har sedan masterclass/individuella lektioner under
förmiddagen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktiviteter för alla:
Gemensam uppvärmning 09:30
Masterclasses
Enskilda lektioner
Rörverkstad
Introduktion i barockoboe och barockfagott
Quiz med priser



Quiz med fina priser!
Leds av Hanna Lövgren och Lucia Amerise

Detaljer kring de olika aktiviteterna + vem som är tilltänkt att håller i dessa:


Gemensam uppvärmning (alla oboister och fagottister)
Lärare: Lisa Nyberg
Start ca: 09:30



SPECIAL! Cristina Monticoli håller en tredelad masterclass (3x40 min) som är öppen
för alla som är nyfikna på vad man behöver kunna spela när man söker ett
orkesterjobb. 1. Mozarts oboekonsert, 2. Strauss oboekonsert och 3. orkesterutdrag.



Masterclass
Oboe:
Cristina Monticoli, Theophile Hartz, Steffen Blindheim (även engelskt horn), Sven
Buller (även engelskt horn), Carl Andersson (även engelskt horn)
Fagott:
Annika Fredriksson, Ignas Mazvila, Magnus Nilsson, Andreas Lyeteg (även
kontrafagott)



Enskilda lektioner
Oboe:
Cristina Monticoli, Theophile Hartz, Steffen Blindheim (även engelskt horn), Sven
Buller (även engelskt horn), Carl Andersson (även engelskt horn)
Fagott:
Annika Fredriksson, Ignas Mazvila, Magnus Nilsson, Andreas Lyeteg (även
kontrafagott)



Presentation av barock-oboe, oboe d’amore och barock-fagott (med möjlighet att
få lektioner också!)
Per Bengtsson (barock-oboe), Britta Holger (oboe d’amore), Mats Klingfors
(barockfagott)



Rörverkstad (två pass för oboe och två pass för fagott).
Oboe: Ekaterina Bergstedt
Fagott: Fredrik Jergle Almquist
Pass 1: hur du lindar/bygger ett rör
Pass 2: hur du skrapar ditt rör

