Molde, februar 2016

JAZZLOGEN 2016
Et tilbud til ungdommer i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
Jazzlogen har primært vært et tilbud for ungdommer fra Møre og Romsdal, som stort sett er rekruttert
inn fra skolekorpsmiljøet. Det er svært ønskelig med flere medlemmer i Jazzlogen, derfor inviteres
også ungdommer 14 – 20 år fra Sogn og Fjordane. De to fylkene utgjør region Nordvest i Norges
Musikkorps Forbund, og har allerede en del felles konserter, konkurranser, kurs og møter. Nå vil også
Jazzlogen bli en del av tilbudet i hele region Nordvest. Se vedlagte studieplan.
Tradjazzkursene består av tre helgesamlinger. Første samling ble gjennomført 16.-17. januar i år.
Dyktige instruktører i Ytre Suløen garanterer at det skal gå bra med alle nye som vil være med på
resten av opplegget for 2016!
Jazzlogen har alltid hatt som regel at hver musiker må være med på minst 2 samlinger inkl. den
siste før Jazzfestivalen. Derfor: Den som melder seg på nå, må være med på 2. og 3. samling som
er 23.-24. april og 16.-17. juli, pluss jazzfestival-uka 18. -23. juli.
Oppmøtetidspunkt lørdager er kl. 10.30 for registrering. Øvingstiden på samlingene er:
lørdag kl. 11.00 – 17.00
søndag kl. 11.00 – 16.00.
Sted og pris:
Samlingene er i Festsalen på Molde videregående skole ("gymnaset").
Deltakeravgiften for de som melder seg på innen 8.april er kr. 800,- pr. deltaker, som må
betales inn til konto 9650 09 43251 innen 20. april. NB! Merk betalingen med navn.
Avgiften inkluderer ett felles måltid med drikke på en av dagene (søndag). Øvrige måltider og utgifter
til dette må hver enkelt ordne selv.
Overnattingsbehov under samlingene:
Dette må den enkelte ordne selv. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ordne fellesavtaler og
administrere bookingen annet enn under selve festivaluka.
Påmelding:
Fyll ut vedlagte påmeldingsskjema og returner pr. post eller e-post innen 08.04.2016.
Det blir sendt SMS eller e-post som bekreftelse på påmeldingen.
Ta kontakt om det trengs ytterligere informasjon. Velkommen til Jazzlogen 2016! 
Med vennlig hilsen
Ragnhild Holsvik, sign.
Kirsti Strande, sign. Agnes M. Hansen, sign.

tlf. 41 62 91 85 e-post: rag.hol@gmail.com
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Sponsorer / samarbeidsparter:

Jazzlogen 2016 c/o Molde Janitsjar
Postboks 2307
6402 Molde

PÅMELDING
Jeg melder meg som deltaker til Jazzlogen 2016/Tradjazzkurs 2016:
Helgesamling 23.-24. april, og 16.-17. juli.
Jazzfestivalen 18.-23. juli.
Navn : .......................................................................................
Adresse : ...................................................................................
Postnr. : ....................... Poststed : ..........................................
Telefon : ....................... Mobiltlf. : ………………………………………….
E – postadresse: ……………………………………………………………
Alder : ……… Fødselsdato : .................... NB! Deltaker må fylle minst 14 år i løpet av påmeldingsåret.
Instrument :......……………….....................................................….
Andre opplysninger (For eksempel musikalsk erfaring ):

…………………………………………………………………………………………………..
Event. grunn for ikke å delta på noe av festivaluka:

…………………………………………………………………………………………………..
(Skriv på baksiden av arket hvis for liten plass.)

Underskrift : .................................................................................................

PÅMELDINGSFRIST: 8. april 2016
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Sponsorer / samarbeidsparter:

Kurs i tradjazz - Gateparadeband til jazzfestivalen 2016.
Studieplan for Jazzlogen 2016.
Ytre Suløen Jassensemble, Molde Janitsjar og Molde International Jazz Festival arrangerer
også i 2016 kurs i tradjazz. Hovedmålet er som tidligere, å legge grunnlaget for et
gateparadeband under jazzfestivalen i Molde.
Samarbeidet mellom Molde International Jazz Festival og Molde Janitsjar, som har eksistert
siden 1998, fortsetter også i 2016. Samarbeidsavtalen innebærer at Molde Janitsjar står for
organisering og praktisk gjennomføring av arbeidet med Jazzlogen. Molde Janitsjar har også
et betydelig ansvar i forhold til finansiering av Jazzlogen (f.eks. når det gjelder tilskuddssøknader). Dette er for Molde International Jazz Festival et ledd i det å trekke lokale og
regionale musikkrefter inn i arbeidet med jazzfestivalen, samtidig som Molde Janitsjar styrker
sin samarbeidsprofil i forhold til andre musikkmiljøer.
Mål og målgruppe:
Kurset retter seg mot musikere i aldersgruppen 14 – 20 år som spiller slagverk og
blåseinstrumenter, og som har lyst til å lære seg å spille melodier så nær som mulig slik de
gjorde det i New Orleans på 30-tallet; musikk innenfor tradjazzsjangeren som Ytre Suløen
Jassensemble er særdeles gode eksponenter for. Målet er på sikt at musikerne f.eks. kan
etablere egne tradjazzband i sine lokalmiljø og få flere til å spille jazz generelt.
OBS ! Nedre aldersgrense for å være med er 14 år (fylle 14 år i løpet av påmeldingsåret).
Det stilles ingen formelle krav ut over det at alle som skal være med må ha lyst til og tro på at
de kan lære å spille tradjazz og dessuten ha et visst musikalsk erfaringsgrunnlag gjennom
spilling i korps, ensembler eller tilsvarende.
Instruksjon/musikalsk opplegg:
Medlemmene i Ytre Suløen Jassensemble står for opplæringen. Kurset går over 3
helgesamlinger i Molde. Det tas sikte på at alle skal lære å spille melodier på gehør (uten
noter) og alle som vil får anledning til å prøve seg på improvisasjon.
Påmelding sendes:
Enten på e-post til prosjektleder Ragnhild Holsvik - rag.hol@gmail.com
Eller i posten til
Jazzlogen 2016
c/o Molde Janitsjar
Postboks 2307
6402 Molde.
NB! Bruk vedlagte påmeldingsskjema.
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