Kursutbud 2020
1. Miniwegelius
Nyland 1–5.6
Omnia Finns i Esbo

2. Miniwegelius
Österbotten 1–5.6

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

3. Blåsorkesterläger
8-12.6

Västra Nylands folkhögskola i Karis

4. Huvudkurs 23.6–3.7

Västra Nylands folkhögskola i Karis

5. Mästarkurs 29.6-3.7
Västra Nylands folkhögskola i Karis

6. Miniwegelius City 3–7.8

Musik- och kulturskolan Sandels i Helsingfors

Miniwegelius
N y l a n d

1-5.6.2020

Omnia Finns, Esbo

Anmäl dig: 1–29.2.2020 på mwi.fi
Miniwegelius Nyland är lägret för dig som spelar ett stråkinstrument och ännu
inte fyllt 13 år. På lägret spelar vi främst i orkester men också i mindre grupper
enligt nivå och instrument. Utmärkande för Miniwegelius Nyland är att vi närmar
oss musiken via improvisation, sång, rytm och rörelse. Årets tema är Lekande lätt
och det är så vi på lägret tar till oss såväl satser ur symfonier som den musik
barnen själva improviserar fram. Vi lärare är måna om att repertoaren på lägret är
både mångsidig, utmanande och stimulerar barnens fantasi och egna skapande.
Lägret äger rum på natursköna Omnia Finns som bjuder på såväl god mat som fina
möjligheter till utomhuslek under pauserna. Lägret avslutas med konsert och kaffe
vid flaggstången. Kursen ordnas i samarbete med Omnia.

LÄRARE
Cello
Violin/altviolin
Orkester

Carolina Bjon, kursledare
Samuli Sandberg
Johanna Almark-Mannila

KURSAVGIFTER

KONTAKTUPPGIFTER

150 € Halvdagsläger 8.45-14.00
280 € Heldagsläger 8.45-17.00
Syskonrabatt –30 €

Carolina Bjon, kursledare
carolina.bjon@gmail.com
050 531 3718

Det går att ansöka om nedsatt avgift i samband med anmälan.

Miniwegelius

Ö s t e r b o t t e n

1-5.6.2020

Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, KREDU

Anmäl dig: 1–29.2.2020 på mwi.fi
Lägret riktar sig till dig som tycker om att spela och sjunga. Lägret har halv- och
heldagskurs med eller utan övernattning. Du kan delta med violin, altviolin, cello,
dragspel, mandolin, piano, sång eller gitarr som ditt instrument. Ifall du spelar
något annat instrument och vill delta på lägret, ta kontakt med lägrets kursledare!
Vi spelar folk- och kammarmusik, i större och mindre grupper under fem roliga
och fartfyllda dagar. Fritidsaktiviteter såsom grillkväll, utflykter m.m. ordnas i
samvaro med lekledarna. Kursen ordnas i samarbete med KREDU.

Nyhet! Ungdomsgrupp:
Lägret har i år, utöver barngrupper med olika instrumentsammansättningar och
åldrar, en kurs som riktar sig speciellt till ungdomar. Där får du ta del av
inspirerande undervisning i ovannämnda instrument tillsammans med
musikutövare i din egen ålder. Kursen innefattar även låtskrivarverkstad,
rytmworkshop och rolig fritid.

KURSAVGIFTER

KONTAKTUPPGIFTER

150 € Halvdagskurs
200 € Heldagskurs
250 € Helpension
Syskonrabatt –30 €

Mia Willnäs, kursledare
mia.villnas@gmail.com
040 7639 528

Det går att ansöka om nedsatt avgift i samband med anmälan.

Enskild undervisning och lärare
på Miniwegelius Österbotten

Enskild undervisning i piano, sång, violin, altviolin, cello, fiol, dragspel, mandolin,
piano, sång och gitarr:

LÄRARE
Dragspel
Violin
Altviolin
Cello
Fiol
Piano/ackompanjemang
Sång/gitarr/mandolin

Mia Willnäs, kursledare
Erik Nygård
Ninja Jakobsson
Johanna Toppinen
Johanna Lönngren
Erna Westerlund
Désirée Saarela-Portin

Blåsorkesterläger
8-12.6.2020

Västra Nylands folkhögskola i Karis, Raseborg

Anmäl dig: 1–29.2.2020 på mwi.fi
Du är hjärtligt välkommen att delta i MWIs blåsorkesterläger 2020. Lägret ordnas
på Västra Nylands folkhögskola (VNF) den 8-12 juni. Instrumentalister i alla åldrar
kan delta i lägret. Alla kursdeltagare erbjuds orkesterspel, enskilda
instrumentlektioner, kammarmusik, sektionsövningar och rytmworkshop.
Undervisning ges i följande ämnen: flöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon,
barytonhorn, tuba och slagverk. På fritiden ordnas ledda aktiviteter på
lägerplatsen, olika spel ute och inne, korvgrillning, bastubad o.s.v. Under lägret
ordnas både en kammarmusikkonsert och orkestrarnas avslutningskonsert.
Dessutom uppmuntras lägrets deltagare att delta i vår “Open Stage” med musik
och andra fria framträdanden med eller utan instrument. Lägret ordnas i
samarbete med VNF.

KURSAVGIFTER

KONTAKTUPPGIFTER

250 € Dagsläger
350 € Helpension
Syskonrabatt –30 €

Johan Cantell, kursledare
johan.cantell@moks.fi
044 5462 975

Det går att ansöka om nedsatt avgift i samband med anmälan.

Enskild undervisning och lärare
på blåsorkesterlägret

Enskild undervisning i klarinett, saxofon, flöjt, valthorn, trumpet, trombon,
baryton, tuba och slagverk samt trumset sker dagligen enligt resurser och lärarens
bedömning.

LÄRARE
Klarinett och saxofon
Klarinett
Flöjt
Valthorn
Trumpet, dirigent
Trumpet, dirigent
Trombon, baryton, tuba
Slagverk, trumset

Johan Cantell, kursledare
Csilla Firon
Jacintha Damström
Hanna Nikamaa
Pekka Lyytinen
Jenni Suhonen
Harri Mäntynen
Thomas Törnroos

Huvudkurs

23.6-3.7.2020

Västra Nylands folkhögskola i Karis, Raseborg

Sommarens bästa musikkurs för alla åldrar!
Anmäl dig: 1–29.2.2020 på mwi.fi
Kom med på en av Svenskfinlands mest mångsidiga musikkurser! MWI:s
huvudkurs har ordnats i över 60 år med meriterade, internationella lärare. Kursen
ordnas för alla åldrar och nivåer, för nybörjare och professionella. Hela familjen är
hjärtligt välkommen på vår stämningsfulla kurs! Kursen ordnas i samarbete med
VNF.

UNDERVISNINGSUTBUD
körsång | stråkorkester | tillvalsämnen | enskild undervisning | workshops
Vi erbjuder enskild undervisning i:
piano | sång | violin | altviolin | cello | kontrabas | gitarr
I år ordnar vi även musikalworkshop och jazzinterpretation!
KURSAVGIFTER
350 € dagsläger
500 € helpension
700 € helpension + mästarkurs
syskonrabatt –30 €

KONTAKTUPPGIFTER
Martin Segerstråle, kursrektor
martin@mwi.fi
040 735 5696

Det går att ansöka om nedsatt avgift i samband med anmälan.

Enskild undervisning och lärare
på huvudkursen

Enskild undervisning i piano, sång, violin, altviolin, cello, kontrabas, gitarr och
orgel sker dagligen enligt resurser och lärarens bedömning.

LÄRARE
Piano
Violin
Altviolin
Cello
Kontrabas
Gitarr
Orgel
Klassisk solosång
Solosång CVT

Mauriz Brunell, Folke Gräsbeck, Patrik Komorowski
Olivier Pons, Frida Backman
Stephan Kemetter
Helen Lindén-Pons, Annika Furstenborg
Pontus Grans
Niklas Mellberg
Mauriz Brunell
Annika Mylläri
Emma Salokoski

Tillvalsämnen
på huvudkursen

Körerna och orkestrarna övar 3h/dag. Välj tillvalsämnen beroende på din
kapacitet och ta i beaktande egen övningstid och pauser. Vi rekommenderar att
du inte väljer mer än max 2 tillvalsämnen om du deltar i både kör och orkester.

TILLVALSÄMNEN
Ensemblesång
Kammarmusik
Orkesterdirigering
Barockensemble
Musikteori och tonträffning
Harmonianalys och stämföring
Fritt ackompanjemang

Annika Mylläri, Emma Salokoski
Samtliga lärare
Petri Sakari
Elina Mattila, Niklas Mellberg
Anna Nora
Anna Nora
Oscar Gräsbeck

WORKSHOPS
Rytmworkshop
Renässansworkshop
Musikalworkshop
Jazzinterpretation
CVT/tolkning
Komposition och improvisation

Anders Jalkéus
Kari Turunen
Martin Segerstråle
Oscar Gräsbeck
Emma Salokoski
Markus Fagerudd

Workshops

på huvudkursen
R Y T M

ANDERS JALKÉUS

Den svenska sångaren Anders Jalkéus är främst känd för sin medverkan i vokalgruppen
The Real Group, den första sånggruppen som tagit diplomexamen vid Kungliga
Musikhögskolan. Han har en gedigen och bred kunskap om rytmmusik och att producera
rytm med rösten. Under kursen får deltagarna pröva på många olika aspekter med
ensemblesång och rytm. Du kan delta med en färdig grupp eller enskilt.

R E N Ä S S A N S

KARI TURUNEN

Kari Turunen, före detta dirigent för t.ex. Lyran och Akademen, och numera dirigent för
den professionella Vancouver Chamber Choir, leder en workshop i renässanstidens
vokalpolyfoni. Under tre dagar arbetar man på en handfull stycken av viktiga
renässanskompositörer från ca. 1500 till 1580. Melodiska stämmor, flytande polyfoni,
härliga harmonier och tiden som stannar. Väldigt lite teori, väldigt mycket sång.

M U S I K A L

MARTIN SEGERSTRÅLE

Martin Segerstråle har studerat musikal i London och kommer under workshopen att gå
på djupet med vad som gör tolkningen av musikallåtar så annorlunda jämfört med många
övriga genrer. Ta med en egen låt som du jobbat på, eller be Martin om sångförslag ifall
du vill hitta något nytt! För att kunna jobba så fritt som möjligt är det bra om du kan din
sång utantill.

Undervisningsutbud
på huvudkursen
KÖRSÅNG
Stora kören 3h/dag

Stora kören riktar sig till vana körsångare i alla åldrar och är ett forum där
deltagarna får sjunga många olika slags körmusik ur många olika genrer.
Dirigenten Gro Anthun är en prisbelönt körprofil från Norge som blivit känd som
en inspirerande och kunnig körpedagog.

Ungdomskören 3h/dag

För dig i tonåren. Tillsammans med Emma Salokoski sjunger ungdomskören allt
från pop via musikal till äldre musik. Fokus ligger på samsång och det lekfulla i att
musicera i grupp. Emma Salokoski har också blivit känd som ledare för kören
Emma Salokoski Voices.

Barnkören 2h/dag

För barn upp till 12 år. Anna Nora leder barnkören, där alla barn får prova på att
sjunga i kör genom lekar och lekfullt musicerande. Barnkören kräver ingen
tidigare erfarenhet, alla barn är välkomna!

Orkesterundervisning
på huvudkursen

Festivalorkestern, 3h/dag
Festivalorkestern är kursens stora orkester med utmanande orkesterrepertoar.
Orkesterundervisningen består av stämövningar och tuttiövningar. Orkestern
gästas även ett par gånger av orkesterdirigeringseleverna.
Petri Sakari, dirigent

Kammarorkestern, 3h/dag
Orkestern jobbar med en varierad och rolig repertoar med allt från det klassiska
till folkmusik! Orkestern har dagligen också stämövningar.
Markus Fagerudd, dirigent

Mästarkurs i kammarmusik
29.6-3.7.2020

Västra Nylands folkhögskola i Karis, Raseborg

Anmäl dig: 1–29.2.2020 på mwi.fi
Mästarkursen riktar sig till längre hunna musiker och fokuserar på uttryck och
stilkännedom. Det är önskvärt att man deltar med en färdig grupp, men man får
också delta som enskild elev och kommer då att placeras i en grupp. Det finns också
en möjlighet att delta i MWI:s huvudkurs samtidigt, men då prioriteras mästarkursen
under de dagar som den pågår. Kursen ordnas i samarbete med VNF.
Mästarkursen dras av violinisten och kapellmästaren John Storgårds (f. 1963). Han
har studerat orkesterledning, komposition och violin såväl vid Sibelius-Akademin
som utomlands. Han har gjort en lång karriär internationellt och fungerat bl.a. som
konsertmästare för Sveriges Radios Symfoniorkester och som en av BBC
Philharmonic Orchestras huvudgäster sedan 2012 (Chief Guest Conductor). Han har
även debuterat för bl.a. New Yorks filharmoniker med ett strålande mottagande.

350 € Halvpension
500 € Helpension
700 € Huvudkurs + mästarkurs
Syskonrabatt –30 €
Det går att ansöka om nedsatt avgift i samband med anmälan.

Miniwegelius
C i t y

3-7.8.2020

Musik- och kulturskolan Sandels, Helsingfors

Anmäl dig: 1–29.2.2020 på mwi.fi
Dagsläget Miniwegelius City är MWIs nya sommarkurs för barn i lågstadieåldern.
Lägret är ett tvärkonstnärligt samarbete med DOT (Föreningen för drama och
teater) och äger rum mitt i city på Musik- och kulturskolan Sandels.
Under lägerveckan får barnen bekanta sig med olika former av musik och drama i
en trygg och uppmuntrande miljö. Målet är ge eleverna redskap som de kan
använda såväl i konsertsituationer som i skolvardagen. Undervisningen byggs upp
av studiotimmar med olika teman som hålls av våra mångsidiga pedagoger. De har
bakgrund inom allt från fysisk teater och akrobatik till improvisation och
komposition. Inga förkunskaper krävs.

LÄRARE
Cello, orkester
Flöjt, cirkus, akrobatik
Drama, fysisk teater, dans
Piano, improvisation, komposition
KURSAVGIFTER
250 € Dagsläger
Syskonrabatt –30 €

Carolina Bjon, kursledare
Jacintha Damström
Elias Edström
Stefanie Tuurna
KONTAKTUPPGIFTER
Carolina Bjon, kursledare
carolina.bjon@gmail.com
050 531 3718

Det går att ansöka om nedsatt avgift i samband med anmälan.

STIFTELSEN

för Martin Wegelius-institutet sr
Martin Wegelius-institutet har arrangerat sommarkurser i
musik sedan 1957. MWI välkomnar musikutövare på alla
nivåer, såväl nybörjare som vuxna, amatörer och längre
hunna. Kom med och spela, sjung och få nya kontakter.
Upplev den äkta musikaliska samvaron och lägerandan!

KONTAKT
Susanne Norrbäck-Råman, verksamhetsledare
susanne@mwi.fi | 040 577 9211
Oscar Gräsbeck, kurskoordinator för Huvudkursen
oscar@mwi.fi | 050 577 0406
Lisa Taulio, kurskoordinator för Miniwegelius &
Blåsorkesterlägret
lisa@mwi.fi | 040 672 9655
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors | Helsinki
Martin Wegelius-institutet
@martinwegeliusinstitutet

Mera information om kurserna samt anmälan:

www.mwi.fi
Anmälningstid 1-29.2.2020

© Martin Wegelius-institutet förbehåller sig rätten till ändringar.

