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Uhørt inviterer til Oslo Vokalfestival!
Målet er å spre vokalgruppesjangeren til

et enda større publikum, i tillegg til å
styrke det stadig voksende

vokalgruppemiljøet.
 

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 på OVF!

uhort@uhort.com
facebook.com/UhortVokal



INSPIRERENDE INSTRUKTØRER

Merel Martens
Nederlandske Merel Martens er
kordirigent, arrangør og coach. Etter å
ha fullført en mastergrad i   Rytmisk
korledelse fra Royal Academy of Music
i Danmark, har hun bl.a.ledet de
prisbelønte vokalgruppene "Pitch
Control" og "VOÏSZ Vocal Project".

Kevin Fox
I mer enn tolv år har kanadiske Kevin
Fox trommet, sunget og arrangert for

The Swingles, en av de ypperste
vokalgruppene i verden. Han har

verdensomspennende erfaring som
instruktør og inspirator, både som

sanger og vocal percussionist.

Master class
- OVF skal inspirere -

 
Å dele erfaringer og kunnskap er viktig
for å utvikle vokalgruppa, uansett nivå.

Derfor vil alle påmeldte grupper få tilbud
om Master class med en av våre erfarne

instruktører!

FORMAT

Workshops
- OVF skal utvide horisonter -

 
Samklang, performance, dynamikk. Kun
fantasien (og tiden) setter grenser for

hva man kan lære mer om. I samarbeid
med instruktørene vil vi snekre sammen

et program for enhver smak!

#OVF20

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! Er du med?

Flere instruktører annonseres ved behov!

Elisabeth Anvik
Høyskolelektor og alt i PUST, et av

Norges beste vokalensembler, med en
ustoppelig energi og et smittende

humør. Brenner for sang, både som
sanger, arrangør, instruktør og forsker.



En grunnleggende motivasjon for å arrangere OVF
er å dele vokalmusikk med et bredt publikum. Derfor

avslutter vi lørdagen med en felles konsert, der vi
sikter på en bred og allsidig affære med noe for

enhver smak!
 

Konserten er kulminasjonen av mange timer med
fokusert arbeid, og målet er at hver gruppe får en

mulighet til å vise seg frem her.

FELLES AVSLUTNINGSKONSERT

uhort.com/ovf

Felles spise fredag kveld
Vi legger opp til felles middag 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?

SOSIALT



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.

uhort.com

Påmelding for både vokalgrupper og enkeltsangere
åpner 1. mars 2020 kl. 12.00!

 
Programmet går primært fredag ettermiddag og
hele lørdag. Ved stor påmelding er det mulig vi

legger opp til et kort program søndagen. 
 

DELTAKERAVGIFT
- Vokalgruppe

Per person: 1.450,-
For gruppen med mer enn syv sangere: 1.400,-

- Enkeltsanger
Single Singers: 1.200,- // Observatør: 500,-

PRAKTISK INFORMASJON

uhort.com/ovf


