
Musiksommerskole 2015

Hjemmeværnsskolen
2.-7. august 2015

Ægtefælle/ledsager:
Navn: (evt. MA-nr.)

Børn (egne): Alder

Vil gerne bo på samme værelse med:

Hunde må ikke medtages.

Eventuelle ønsker om hjælp til transport kan anføres her:
 

Efter optagelse tilgår brev med yderligere informationer.

Der er indkvartering på skolen søndag den 2. august 2015 fra kl. 18.00

Praktiske spørgsmål rettes til Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, 
telefon 66 12 12 48.

Kursusansøgningen sendes til:
Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland
Odense Kaserne, Sdr. Boulevard 21
5000 Odense C
Att. KOMSEK

Ansøgningen skal være totalforsvarsregionen i 
hænde senest den 18. maj 2015.

Alle felter skal udfyldes.



Sommerskolen 2015

Der arrangeres igen i år sommerskole for Hjemmeværnets musikere på Hjem-
meværnsskolen i Nymindegab i perioden 2.-7. august. Der er kursusstart søndag 
den 2. august kl. 20.00, og kurset afsluttes efter morgenparade fredag.

Formål
Kurset giver mulighed for udvikling af den enkelte musikers færdigheder. Det er 
baseret på samspil i de enkelte grupper/orkestre, og desuden vil der være kon-
sultationer med de enkelte instruktører.

Indhold
Kurset bygges op omkring et harmoniorkester og et brassband med hver cirka 
50 deltagere. 
Repertoiret fastlægges af dirigenterne i samråd med Hjemmeværnets musiksag-
kyndige.
Resultatet præsenteres ved en koncert torsdag eftermiddag eller aften.
Orkestrene spiller på skift til morgenparaden.

Instruktører
Der knyttes en dirigent og et antal faginstruktører til hvert af de to orkestre. 

Instrumenter/uniformering
Alle medbringer deres egne instrumenter og nodestativer. Hvis dette ikke er 
muligt, meddeles det ved tilmeldingen. Alle medbringer uniform M/84 eller 
tilsvarende.

Optagelsesbetingelser
Medlemskab af et af Hjemmeværnets musikkorps samt gennemført grund-
uddannelse (reduceret).

Tilmelding
Tilmeldingen foregår på vedlagte kursusansøgning, der sendes til Totalfor-
svarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, Odense Kaserne, Sdr. Boulevard 21, 
5000 Odense C.

Økonomi
Indkvartering og forplejning er gratis, mens man selv må sørge for transporten 
til/fra skolen. 
Der kan medtages nærmeste familie/børn, men der bliver ikke tale om 
en egentlig børnelejr, og opsyn sker ved egen foranstaltning.

Ansøgning om deltagelse på musiksommerskole 2015

Periode fra 2.-7. august (uge 32)

Navn:

MA-nr.:   Alder:

Enhed:

Adresse:

Postnr.:   By:

Tlf.

E-mail:

Instrument:

Harmoni Brass      (sæt X)

Spiller følgende stemme i mit hjemorkester:

Har tidligere deltaget på sommerskolen:

Antal gange:               Har spillet følgende stemme:

Ansøgers underskrift  Chef og/eller dirigent underskrift

(BRUG BLOKBOGSTAVER)
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