Oslo
Vokalfestival
Om OVF
Uhørt inviterer til historiens første Oslo
Vokalfestival! Målet er å spre
sjangeren til et enda større publikum, i
tillegg til å styrke det stadig voksende
vokalgruppemiljøet.

2018

9. - 10. november
Oslo

#OVF2018

Dette mener vi at vi gjør best ved å
invitere med oss flere vokalgrupper til
en helg med både mesterklasser, felles
workshops og en heftig
avslutningskonsert.
Vi sees i november!

uhort@uhort.com
facebook.com/UhortVokal

uhort.com/ovf2018

INSPIRERENDE INSTRUKTØRER
Tobias Hug
Har omfattende erfaring som
instruktør over hele verden, og en av
drivkreftene bak Vocalmente, en årlig
vokalfestival i Italia. Er mest kjent som
mangeårig bass i The Swingle
Singers, en av de ypperste
vokalgruppene i verden.

Håvard Gravdal
Synger i PUST, et av Norges beste
vokalensembler, og Det Norske
Solistkor. Gravdal behersker både
folkemusikk, pop-, jazz- og
improvisasjon, og er en dreven
arrangør og engasjert instruktør.

Elisabeth Anvik
Høyskolelektor og alt i PUST, med en
ustoppelig energi og et smittende
humør. Brenner for sang, både som
sanger, arrangør, instruktør og forsker.

uhort.com/ovf2018

FORMAT
Master class

- OVF skal inspirere Å dele erfaringer og kunnskap er viktig for å
utvikle vokalgruppa, uansett nivå. Derfor får alle
påmeldte grupper tilbud om Master class med en av
våre erfarne instruktører!
Gruppene utfører repertoar som er grundig forberedt,
og instruktøren jobber da sammen med dem på ett eller
flere aspekter av deres opptreden foran andre grupper.
Mesterklassens fokus styres av instruktørens
kompetanse og erfaring, samt gruppens ønsker.

Vi kommer til å dele opp vokalfestivalens deltakere, slik
at alle gruppene får jobbe med instruktører og sammen
med andre grupper - samtidig som instruksjonen
fortsetter for resten av gruppene. Formatet skaper
forhold hvor store gjennombrudd kan oppstå, og når de
gjør det er det spennende for alle - gruppen, publikum
og instruktøren!

FORMAT

PRISER

Workshops

Vokalgrupper

- OVF skal utvide horisonter OVF vil i tillegg til mesterklasser bestå av et utvalg
workshops og felles-sesjoner, ledet av instruktørteamet. I samarbeid med deltakergruppene er det
opp til teamet å finne hvilke temaer og musikalske
aspekter man skal jobbe med. Samklang,
performance, dynamikk: Kun fantasien (og tiden)
setter grenser for hva man kan lære mer om.
Målet med helgen er uansett enkel: Vi skal synge masse!

Single Singers
- OVF skal motivere Kanskje har ikke vokalgruppen din mulighet til å
delta, men du vil få med deg moroa selv? Vi ønsker
å sette sammen en gruppe med "enslige" sangere.
Dere deltar på lik linje med de andre gruppene på
store deler av programmet, men vi setter av
øvingstid for dere - med instruktør.
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Per person: 1.200,Om gruppen deltar med mer enn syv sangere, er
deltakeravgift 1.100,Avgiften dekker all instruksjon begge dagene, noter
til fellesnummer, varm lunsj på lørdag samt
konsertbillett lørdag kveld.

Enkeltsanger
Single Singers: 1.200,Avgiften dekker all instruksjon begge dagene, noter
til fellesnummer, varm lunsj på lørdag samt
konsertbillett lørdag kveld..
Observatør: 300,Avgiften dekker passiv deltakelse på alle
mesterklasser og workshops, varm lunsj på lørdag
samt konsertbillett lørdag kveld.

Alle inntekter går til å dekke alt fra leie av lokaler og
utstyr, mat og bespisning, samt honorar instruktører
og andre utgifter.

SOSIALT
FELLES AVSLUTNINGSKONSERT
Når?
Lørdag kveld
Hvor?
(kommer)
En grunnleggende motivasjon for å arrangere OVF er
å dele vokalmusikk med et bredt publikum. Derfor
avslutter vi helgen med felles konsert, og satser på
en bred og allsidig affære med noe for enhver smak!
Målet er at hver gruppe får en mulighet til å vise seg
frem her.
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Felles spise fredag kveld
Vi legger opp til felles middag (selvkost) etter endt
program fredag kveld. Mer info kommer.
Lørdag kveld
Etter konserten blir det mulig å "henge med
videre" - kjøpe noe godt i baren, og kose seg
sammen med andre vokalentusiaster.
Vi mingler med publikum og venner, synger litt
mer - og kanskje blir det spontan jam og
fellessang utover kvelden?

Om arrangøren
Vokalgruppa Uhørt ble grunnlagt i 2006 av et
knippe unge, vakre sangere med tilholdssted i Oslo.
Gruppen synger et variert repertoar, inspirert av
grupper som The Swingle Singers, The King’s
Singers, The Singers Unlimited og The Real Group.
Vi har omfattende erfaring fra en rekke kor og
vokalgrupper, og deler en glede for musikken vi
formidler. Vi benytter oss regelmessig av erfarne
instruktører og pedagoger, og er alltid på søken
etter nye impulser.

PRAKTISK INFORMASJON
Påmelding for både vokalgrupper og
enkeltsangere åpner
1. mars 2018!
Dette er første gang vi arrangerer OVF, og veien
blir til mens vi går den. Vårt mål er å skape et
inspirerende møte mellom vokalgrupper, ikke
tjene penger.
Ikke alle detaljer er spikret ennå, men all
informasjon havner på våre nettsider så snart de
er klare: uhort.com/ovf2018
Følg med!

uhort.com

uhort.com/ovf2018

