
Program OrkesterMester Fest, Aalborg 

Mandag d. 20. juni 2022 

Musikkens hus 
Musikkens Plads 1 
DK 9000 Aalborg

Kl. 10.00: Ankomst 
Huset er åbent fra kl. 10, første ak>vitet starter kl. 11.30, senest ankomst kl. 11 

Deltagerne har alle t-shirts på ved ankomst – eller får den på i garderoben 

Ved ankomst guides deltagerne >l de lokaler vi benyHer som garderobe, hvor vi opmagasinerer overtøj og 
instrumentkasser mm. Husk toiletbesøget inden workshoppen begynder.

Kl. 11.30-12.00: Workshop
En halv >mes opvarmningsworkshop med Jannik Schow  

Til Workshoppen løsner vi op og eQer den lange bustur, vi bevæger os, får grint og gæHet >l musikquiz, 
samt lærer nogle klapperytmer, som vi skal bruge senere i salen med symfoniorkestret. 
Der indgår ikke instrumenter ved workshoppen.

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost /overgang Hl sal
EQer frokost får deltagerne udleveret deres instrumenter, og skal finde deres pladser i salen. 
Alle voksne hjælper med at uddele instrumenter >l eleverne.  

Instrumenter bliver stemt og dereQer igen placeret i etui / kasser. Deltageren medbringer instrument i 
kasse ind i salen fra garderobeområdet. I salen skal eleven selv pakke instrumentet ud, og placerer etui / 
kasse under stolen. Øv evt. deHe hjemmefra 

DeHe gælder ikke: Kontrabas, celli og trombone. Disse bliver pakket ud i garderobeområde, og evt. 
transporteret med hjælp fra voksne. Marimbaerne har vi allokeret i salen fra morgenstunden. 

Vi eQersender en plan for koncertsalen, hvor I vil kunne se præcis hvor hvilken gruppe af instrumentalister 
skal sidde. Vær opmærksom på at I ikke kommer >l at sidde opdelt i skoler, men eQer instrumenter. 

12.45-13.45: IntrodukHon & fællesprøve med orkesteret i sal 



Orkesteret, dirigent og Jannik kommer på scenen. 
Orkestret introduceres her med de klappeøvelser vi har lært >l workshoppen. 

Til prøven øver vi i fællesskab værkerne: ABC, Also Sprach Zarathustra, Carmen Ouverture, Canon - Johann 
Pachelbel. Prøven varetages af dirigent Jesper Juul 

Derudover synger vi sangen ’Lyse NæHer’ 
Når vi spiller og synger står vi op (Gælder ikke celli), uden noder 

13.45 -14.30: Pause
Pause med kage og saQ i foyerområdet. 

Vi tager en >me i foyerområdet >l toiletbesøg og sukker.  
Meet & Greet musikerne og Jannick

14.30-15.30: Fælles gennemspilning
Til prøven øver vi i fællesskab værkerne: ABC, Also Sprach Zarathustra, Carmen Ouverture, Canon - Johann 
Pachelbel. Prøven varetages af dirigent Jesper Juul 

Derudover synger vi sangen ’Lyse NæHer’ 
Når vi spiller og synger står vi op (Gælder ikke celli), uden noder

15.30: Get in publikum

Deltagerne opholder sig i garderobe og på foyerområde. 
Vi hjælpen hinanden med at få dem ind på deres pladser senest 16.00 

16.00-16.50: Koncert

KL OM Aalborg Symf.   
16.00 Velkomst ved vært og Symfoniorkester 
  Deltagerne klapperytmer for orkester sek>oner 
  Orkestret spiller for børn (Velkommen il Symfoniorkestret) 
  Orkestret spiller for børn (Jernbanegallop) 
  Orkester + deltagere spiller ABC 
  Orkester + deltagere spiller Carmen Ouverture 
  Orkester spiller + deltagere synger Lyse NæXer 
  Orkester + deltagere spiller Canon i D 
  Orkestret spiller for børn (Harry PoHer) 
  Orkester + deltagere spiller Also Spracht  
16.50 Afslutning 

16.50– 18.00: Nedpakning af instrumenter og hjem igen 



Tak for i år!


