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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.

For enkeltsangere tilbyr vi nå Single
Singers! Bli med på både workshops og

konsert, sammen med flere vokalgrupper
og inspirerende instruktører!

Vi sees på OVF!

uhort@uhort.com
facebook.com/UhortVokal



INSPIRERENDE INSTRUKTØRER

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 -

Følg vokalgruppene mens de får direkte
feedback fra instruktørene. Motiverende, og

skikkelig lærerikt!

FORMAT

Workshops
- OVF skal utvide horisonter -

 
Samklang, performance, dynamikk: Kun
fantasien setter grenser for hva man kan
lære mer om. Få tips og ny kunnskap, i

samsang med de andre deltakerne!

#OVF21

Single Singers
- OVF skal motivere -

 
Kanskje har ikke vokalgruppen din

mulighet til å delta, men du vil få med deg
moroa selv? Som Single får du bli med på
innøving og arbeid med fellesnummeret,
som fremføres på avslutningskonserten.

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.



Felles måltider
Vi legger opp til felles middag fredag og varm lunsj på

lørdagen. Info ettersendes påmeldte.
 

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 skaper nye harmonier utover kvelden.

SOSIALT

Påmelding for Single Singers stenger 28. oktober!
 

DELTAKERAVGIFT SINGLE SINGERS
Medlem av Norges Korforbund: 650,-

Andre: 800,-
 

Prisen inkluderer: 
- Observasjon master class 

- Delta på workshops med instruktører 
- Delta på fellesnummer 

- Varm middag fredag og lunsj lørdag 
- Konsertbillett lørdag 

- Deltakelse fellesnummer 

PRAKTISK INFORMASJON

uhort.com/ovf


