KROUMATA PERCUSSION CENTER
STOCKHOLMS MUSIKPEDAGOGISKA INSTITUT
Alfred Nobels allé 15, 141 52 Huddinge

PROGRAM VÅREN 2020
Lördag 7 mars, kl. 10-17
Arrbytardag, för slagverkslärare. I samarbete med SPiS – Slagverks Pedagoger i Sverige.
Vi testar ensemblemusik som passar för våra elever. En dag där man utökar sitt ensembleförråd rejält
med många nya roliga arr och blir fylld av inspiration inför nya möten med eleverna. Alla deltagare
bidrar med ett alster, men tid kommer finnas för att visa fler!
Efter din anmälan, senast 16/2, tar Björn Persson på SPiS kontakt med dig och organiserar så att
stämmor fördelas till övriga deltagare. Arren repeteras och spelas in under dagen.
Kostnad: 200 kr.
Anmälan: Senast 16 februari till: kpc@smi.se

Lördag 4 april kl. 10-17
SPiS-festivalen i samarbete med Slagverks Pedagoger i Sverige.
Första lördagen i april återkommer SPiS-festivalen, då ni lärare kan ta med era elever och spela
tillsammans med kollegor och ungdomar från andra kulturskolor.
Vi släpper denna gång fokus på att varje ensemble skall framföra egna låtar och har i stället
gemensamma pass där eleverna möts över skolgränserna. Ett upplägg som gör att även elever utan
fasta ensembler kan vara med. Stämmor kan övas på vanliga lektioner, och under festivaldagen
förbereder vi de låtar som ingår i den festliga avslutningskonserten. Ensembler som vill framföra
redan inrepeterade stycken är givetvis välkomna att göra det.
Konsert 16.00 med fri entré för föräldrar och vänner!
Maximalt antal deltagare: 60
Kostnad: 200 kr per deltagare. Kan betalas mot faktura som grupp, eller enskilt via Swish
Anmälan: Lärare anmäler sig och sin grupp senast 15 mars till: kpc@smi.se
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PROGRAM HÖSTEN 2020
13-15 augusti (torsdag-lördag)
Slagverkssommar 2020 - För ungdomar i alla åldrar i samarbete med Kungliga
Musikhögskolan.
Förra årets succé fortsätter! Vi testar alla sorters slagverk under några spännande dagar och gör en
avslutningskonsert för föräldrar och vänner på lördag eftermiddag.
Lärare: Anders Holdar SMI, Joakim Anterot KMH, m.fl.
Avslutningskonsert: lördag 15 augusti kl.16.00
Anmälan: Senast 30 juni till: kpc@smi.se
Kostnad: 1200 kr

16-17 oktober (fredag kväll och lördag)
Slagverksensemble - för professionella slagverkare, slv-pedagoger och slv-studenter
Är du sugen på att spela slagverksensemble på ”vuxen-nivå”? Då är du välkommen till KPC
fredagkväll och lördag den 16-17 oktober då vi tar oss an ett antal verk ur Kroumata-repertoaren.
Efter din anmälan skickar vi ut noter att öva på. Fredagkväll är det After Work och repetition. Lördag
arbetar vi ett längre pass och avslutar sedan med en inspelning och inofficiell konsert. Allt under
inspirerande ledning av Anders Holdar, ansvarig för KPC och tidigare Kroumatamedlem.
Konsert, 17 oktober kl.16.00 En inofficiell konsert i avspänd form!
Anmälan: senast 15 augusti till kpc@smi.se
Kostnad: 300 kr

Mer information
Mer information om KPC:s evenemang finns på hemsidan. Kontakta oss gärna via e-post om du har
frågor.
Hemsida: www.kpc.nu
E-post: info@kpc.nu
Telefon: 08-611 05 02
Hitta hit: KPC och SMI på Campus Flemingsberg: Alfred Nobels allé 15, 141 52 Huddinge
Pendeltågslinje 40 eller 41 till Flemingsberg (mot Södertälje eller Tumba).
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