
Lördag, 23 april

09:00 Utställningar från Jonas Näslund AB, Wind-
corp AB och Uffes Blås AB öppnas. (Här kan du prova 

eller köpa klarinetter och alla dess tillbehör.)

09:30 Välkommen och presentation av deltagare + 
praktisk info.

10:00 Öppen repetition med Klarinettensemble, 
Frossadeltagare + Solister under ledning av David 

Lundblad.

12:00 Lunch (på egen hand).

13:30 Masterclass med Stefan Harg. (Anmälan till 
E-post: lena.nilsson@vbu.ludvika.se eller till Tomas
Wikenius, Tel: 070 626 77 85 krävs för att spela på

Masterclass).

19:00 Konsert med Stefan Harg (klarinett) och Kata-
rina Ström Harg (piano).

LA BELLE ÉPOC – KONSERT

Musik av Debussy, Chausson och Delmas m.fl.

Efter Konserten:  Klarinett – Mingle och Open Stage  
för den som vill. Lättare tilltugg och dryck finns att 
köpa. (Pajer, sallader, baguetter, mackor, kaffe, läsk 

mm.)

Söndag, 24 april

09:00 Utställningarna från återförsäljarna öppnas.

09:30 Seminarium med Stefan Harg.  (Här kan ni 
ställa frågor till Stefan om allt inom klarinett. T.ex. 

material, skötsel, repertoar, andning, embouchure, 
tonbildning, speciella effekter, övningsmetodik mm. 
Stefan visar också material från Vandoren och Buffet 

Carmpon.)

11:40 Repetition inför slutkonserten under ledning 
av David Lundblad.

13:00 Lunch (på egen hand).

14:30 Slutkonsert med klarinettensemble, klarinett-
kör och solister; dirigent: David Lundblad

(ca. 1 timme).

Bra att veta!

• Anmälan oss tillhanda senast 14/4 till Lena Nilsson, Tel: 0240 864 29 eller E-post: lena.nilsson@vbu.ludvika.se
• Klarinettfrossan riktar sig till klarinettister i alla åldrar och nivåer och är gratis.
• Syftet är att träffas och inspireras av varandra till fortsatt musicerande.
• Man väljer själv de punkter man vill delta i och man kan även vara med som passiv deltagare och bara lyssna.
• Slutkonserten innehåller bl.a. ett Spelboks Medley (Björnen sover, Valpen min, Blinka lilla stjärna och Lilla Snigel) 
och ett arr. på Beauty And The Beast (Högstadienivå) där alla som vill kan vara med och spela i klarinettkör.
• Noter skickas som PDF om man hör av sig till Västerbergslagens Kulturskola. E-post: lena.nilsson@vbu.ludvika.se 
eller Tel: 0240 864 29
• Återförsäljarna är där under hela Frossan så möjlighet att prova / köpa instrument mm. finns hela tiden.
• Har man långt att åka och vill sova över kan vi rekommendera:
* Easy Living Lägenhetshotell
* Best Western Hotel (Rabatterat pris för Frossadeltagare)
* Ludvika Stadshotell
* Det finns också möjlighet att bo gratis i sovsal på Högbergsskolan. Anmälan krävs då på E-post: lena.nilsson@vbu. 
ludvika.se eller Tel: 0240 864 29 och man får ta med egna sängkläder + dyna / liggunderlag.
OBS! Detta arrangemang kommer att genomföras om rådande omständigheter kring pandemin tillåter det. 
Informa-tion läggs upp på hemsidan. www.vbu.se/kulturskolan.

Hoppas vi ses!
- Västerbergslagens Kulturskola


