
 

 

Velkommen til 

KORTRØKK 
10. – 11. mars 2018 

 

 
 

Et inspirerende kurs med  
Marius Holth. 

 
 



 

 

Praktiske opplysninger 
 

Tidspunkt:   

  
Lørdag 10. mars     kr. 09.30 – 18.00 
Søndag 11. mars      kl. 09.30 – 14.00  
        

Kurssted:  Nordnorsk Pensjonistskole, Sømna  
 

Kostnad:        Kursavgift kr. 885,-  
 
Alle kaffepauser kr. 100,-. Måltider eller 
overnatting kommer i tillegg. NNPS sender  

   faktura etter endt kurs. 
    

Opphold: Overnatting med full pensjon kun kr. 690,- pr. 
døgn pr. person ved Sømna Kro & Gjestegård 

 

Kursinnhold  

Syng pop, rock og sigøynermusikk, og lær sangteknikk som 

gjør deg til en bedre sanger. På kortrøkk får du være med i et 

fellesskap av sangglade mennesker. Vi jobber med å finne 

senter i stemmen, støtte, klangfarge, rytme og uttrykk. 

Kurset er åpent for alle sanginteresserte over 16 år, enten 
man synger i dusjen alene eller er medlem i et kor.  

Det er mulig for kursdeltakere å komme med ønsker på 
temaer som skal tas opp på kurset, og gi oss gjerne en 
tilbakemelding i forkant av kurset på eventuelt 
kormateriale det arbeides med.  

 



 

 

Kurslærer 
 

Marius Holth er utdannet 

sanger og sanglærer fra 
Complete Vocal Institute i 
København. Han har 3-årig 
diplomstudie som sanger og 
Complete Vocal Technique 
sanglærer, i tillegg til 1-årig 
diplomkurs for profesjonelle sangere. Marius har også 
studert ved Roy Hart-teateret i Frankrike og «Stemmen bak 
stemmen» i Oslo. 
  
Han har undervist sang både til begynnere og profesjonelle 
siden år 2000, og jobbet med kor, vokalensembler, 
teatergrupper og firmaer over hele Norge. Nå er han ansatt 
som sangpedagog ved Teaterhøyskolen, Oslo, holder 
seminarer for kor og andre ensembler, i tillegg til å undervise 
STEMMEKRAFT sangkurs.  

Marius Holth er en inspirerende lærer som motiverer alle 
typer sangere til å bli litt modigere, stikke seg litt mer 
frem, blåse i kor- janteloven og til å synge fra kroppen. 

 
 



 

 

Kjære leser 

 

Vår beste markedsføring er at vi har mange faste 
kursdeltakere som kommer tilbake til oss år etter år.  
 
Det fine er også at gamle og unge har en felles arena hos oss, 
da nedre aldersgrense på våre kurs er 16 år!  
 
Vi håper denne kursbeskrivelsen faller i smak og pirrer 
nysgjerrigheten din nok til å melde deg på. Vær rask – vi har 
begrenset med plasser!  
 
Du finner elektronisk påmeldingsskjema på vår hjemmeside. 
 

 

 
 

Siste frist for påmelding er 22. februar 2018 
 
 
 
 
 

 
Tlf. 75 02 92 80   

E-post: post@nnps.no 

 

www.nnps.no 

mailto:post@nnps.no

