Operahøgskolen på Operaen
Den 29/5 – 3/6 inviterer Operahøgskolen sangere til Operaen for å møte internasjonalt
kjente og etablerte kunstnere.
Det blir møte i form av mesterklasser, individuell undervisning, forelesinger og
samtaler. Uken fungerer også som et forum der sangstudenter, pedagoger og unge
frilansende sangere kan møtes for å knytte nye kontakter.
Uken avsluttes med at de deltagende sangerne får mulighet å synge på
avslutningskonserten på Operaen.
De som underviser under mesteruken er:
Domenico Balzani, italiensk bel canto baryton som man stadig kan høre på de største
operascenene i Europa. Balzani er også en etterspurt sangpedagog som underviser bl.a.
ved «Wien Master Course», «Acadeima Opera» i Verona, «University of Music» i
Jerusalem og «Conservatorio di Musica» i Brescia.
Fiona MacSherry, pianist og ettertraktet sang coach. For tiden er Fiona MacSherry
musikalsk ansvarlig ved Operaakademiet i København.
Paul Farrington, en av verdens ledende sangpedagoger. Han er vokal rådgiver ved
Royal Opera House Covent Garden, Operaen i Tokyo og Göteborgs Operan. Paul
Farrington er Professor i sang ved Operahøgskolen i Oslo.
Solveig Kringlebotn: sangpedagog ved Operahøgskolen og Barratt Due
Yngve Søberg, sangsolist ved Den Norske Opera og sangpedagog ved Operahøgskolen.
Claudio Sguro, italiensk dramatisk baryton som i juni synger rollen som Scarpia ved
Den Norske Opera
Toril Carlsen, sangpedagog ved Operahøgskolen og Barratt Due
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Man 29 mai kl 18-20 holder Paul Farrington et interessant og meget
underholdende! foredrag om sangteknikk; «Introduction to vocal anatomy».
Torsd 1 juni kl 18-20 samler vi alle mesterne til en åpen samtale om livet som
operasangere, karrierebygging, sangteknikk, mental trening o mye mer. Her er
det åpent for publikum å stille spørsmål og være med i samtalen.
Lørd 3 juni kl 14, konsert på Operaen med de deltagende sangerne

Mesteruken er selvfølgelig også åpen for sangpedagoger og andre
sang/operainteresserte som vil høre på og delta i mesterklasser, forelesinger og
samtaler.
Pris : 250 kr/Sangtime (Eksklusivt tilbud kun for medlemmer av NOSF)
Høre på mesterklasser, foredrag og samtaler er gratis hvis du er medlem av NOSF, men
krever påmelding.
Påmelding og ev spørsmål sendes til:
annaeina@khio.no
Svarfrist: 1.4. 2017
(det tas forbehold om fullbookede timer)

