
 

 

 

 

 

 

 

Inviterer til  

Låtskriverksted 
 

m/ Lars Martin Myhre og Ingvar 

Hovland 
 

Fredag 29.08 - søndag 31.08 2014 

på Gamlehorten Gjestegård 

 

 
 

 

Sjelden sjanse! 
 

”Singer/songwriters”: Gå ikke glipp 

av denne muligheten til en helg full av 

uhemmet læring og visesang i trivelig 

miljø sammen med to av landets fremste 

låtskrivere 

*** 
 

PÅMELDING 
 

Østafjelske kompetansesenter 
 

Innen fredag 8. juli 

NB! Påmeldingen blir ikke registrert før betaling er 
innkommet på ØNVs konto nr 1503 32 33547.  

*Tillegg for enkeltrom. 

KURSDESIGN: 

Hvilket nytte har jeg av kurset? 

… du får ta del i hvordan Lars 
Martin og Ingvar sammen lager 
en låt, fra ide til ferdig vise.  

… du får gode eksempler på ulike 
måter å bygge opp tekster/låter 
på. 

… du får konstruktive tilbake-
meldinger på egen tekst / låt som 
du har laget (send inn noe du har 
laget på forhånd!). 

… du får anledning til å lære 
sammen med likesinnede 
låtskrivere - enten du er 
”nybegynner” eller er mer erfaren 
- gjennom å dele og diskutere 
hverandres tekster og låter.  

… pluss mye, mye mer! 

*** 

Hvordan er kurset lagt opp? 

… det består av en blanding av 
foredra, Master class og 
gruppesamarbeid, hvor læring 
sammen med andre er i fokus. 

… Lars Martin og Ingvar leder 
fellesøktene og veileder 
individuelt).   

… kurset starter kl. 17.30 på 
fredag og avsluttes med lunsj 
søndag kl 14.00. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELTAKERAVGIFT 

Kr 2 400 (inkl. kost/losji)* 

 

 

Konsert  
 

m/ Lars Martin Myhre og Ingvar 

Hovland 

 

Lørdag 30.08 kl. 20.00 
 

Billett kr 200 selges i døra én 

time for forestillingen begynner 

(Gratis for kursdeltakerne!) 

 

Åpen scene etter forestillingen! 

http://ostafjellske.no/index.php?option=com_rsform&formId=6


Fredag 29.08   PROGRAM 

  

Kl 17.30 - 19.30  Kursstart 

Kl 19.30 - 21.00  Middag 

Kl 21.00 - 23.00  Åpen scene** 

  

Lørdag 30.08 

 

Kl 09.00 – 10.00  Frokost 

Kl 10.00 - 11.00  Fellesøkt 

Kl 11.00 - 13.00  Individuell / gruppejobbing 

Kl 13.00 - 14.00  Lunsj  

kl 14.00 - 15.00  Fellesøkt 

Kl 15.00 - 18.00  Master Class  

Kl 18.00 - 19.30  Middag 

Kl 20.00 - 21.30  Konsert* 

Kl 22.00 - 24.00  Åpen scene** 

  

Søndag 31.08 

  

Kl 09.00 – 10.00  Frokost 

Kl 10.00 - 11.30  «Spellejobb sier´ru?» v/ØKS 

kl 11.30 - 14.00  Master Class 

Kl 14.00 - 15.00  Lunsj 

 
* Konserten m/Lars Martin Myhre og Ingvar Hovland er åpen for 

publikum utenfra, men gratis for deltakerne.  

 

** Åpen scene er en gylden anledning til å framføre eget 

låtmateriale, som har blitt til gjennom dette kurset eller er 

laget tidligere.  

 

Generell informasjon 

 
a) Deltakeravgift > 25 år: kr 2 400 per deltaker (i leilighet/ 

dobbeltrom) kr 500 ekstra for enkeltrom. 

 

b) Deltakeravgift < = 25 år/student: kr 900 per deltaker (i 
leilighet/ dobbeltrom) kr 500 ekstra for enkeltrom. (NB! maks 7 

plasser). 

 

c) Deltakeravgift u/ overnatting: kr 1 500 per deltaker (NB! 
Inkluderer alle måltider)  

Adresse: Gamlehorten Gjestegård, Øvre vei 5A, 3183 Horten 

www.gamlehortengard.no 

 

Ansvarlig arrangør: Østnorsk Viseforum 

*** konto nr. 1503 32 33547 *** 
 

I samarbeid med Østafjelske kompetansesenter for musikk 

ØKS og støttet av KOMP 

http://www.gamlehortengard.no/
http://viseforum.wordpress.com/

