Är du sugen på att spela i KPC-ensemblen, en för varje träff tillfällig samling musiker som i
avspända former tar oss an ett antal verk ur Kroumata-biblioteket? Då är du varmt välkommen till
KPC i Flemingsberg den 16-17 oktober 2020. Tveka inte, utan haka på. Det blir garanterat kul!
Tid:
Målgrupp:
Idé:
Nivå:
Diplom:

16-17 oktober, fredag kväll 17-21 och lördag 10-17 (Se schema nedan).
Professionella slagverkare/slv-pedagoger och slv-studenter i högre utbildning.
Vi spelar häftig slagverksmusik som glädje och utmaning i lagom blandning.
Varierande, med försök till anpassning efter deltagares önskemål.
Givetvis ett snyggt bevis på att du varit med för ditt CV.

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.
Program
Fre 16/10

Lö 17/10

17-18
18-19.30
19.30
20-21

Samling och genomgång
Repetition
Paus
Repetition

10-12
12-13
14-15.30
16

Repetition
Lunch (som man står för själv)
Repetition, uppställning i konsertsalen
Inspelning och informell konsert (med Coronamedvetenhet)

Anmälan: senast 15 augusti till kpc@smi.se
Kostnad: endast 300 kr, som kan betalas via faktura eller kontant/swish på plats.
Frågor: anders.holdar@smi.se tel: 070 637 56 73
Hemsida: www.kpc.nu
E-post: kpc@smi.se
Telefon: 08- 611 05 02
Hitta hit: Alfred Nobels Allé 15, Huddinge
Pendeltågslinje 40 eller 41 till Flemingsberg (mot Södertälje eller Tumba).

Om KPC

Kroumata Percussion Center (KPC) har sitt namn efter den internationellt kända slagverksensemblen Kroumata som var
verksamma åren 1978-2015. Gruppen efterlämnar ett omfattande slagverksinstrumentarium tillgängligt för professionella
slagverkare. Instrumenten ägs av statliga Musikverket och förvaltas av Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) vid
Campus Flemingsberg. Instrumenten kan hyras för repetitioner och inspelningar i SMI:s lokaler, eller för att användas för
konsert- och turnéverksamhet. Kroumata Percussion Center är en plats där hela slagverkets bredd och styrka manifesteras i
konserter, workshops, seminarier och kursverksamhet.

