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KLAR FOR TOPPENKURSET: Arets sommerkurs pa Tappen i Mosj¢en samler 90 elever fra atte land. Torsdag ankom ei gruppe serbere som skal delta paforkurset. Fra venstre dirigent Nicholas Carthy, Emily Carthy, Katarina Milutinovic, 
Ana Milkovic, Tatjana Miljwovic, Bozidar Antic, Matea Nikolic og Zorana Nikolic. (Foto: Tor Martin Leines Nordaas) 

Trofaste elever har an
kommet Toppenkurset 
for a improvisere og 
spille filmmusikk. 

Av Tor Martin Leines Nordaas 

tor-martin.nordaas@helgeland-arbeiderblad.no 

- Jeg er her for tredje gang. Jeg 
l::erer alltid mye pa Toppenkurset, 
sier oboist Bozidar Antic fra Ser-

bia. Torsdag formiddag kom han 
til Vefsn folkeh0gskole pa Top
pen pa Hals0y sammen med et 
knippe venner for a delta pa for
kurset med Mozart-tema, som 
starter i helga. Mandag innledes 
selve Toppenkurset for trettende 
gang, og i ar samles 90 elever fra 
Norge, Sverige, Finland, Island, 
Russland, Tyskland, Serbia og 
Slovakia. Disse skal dele pa 19 in
strukt0rer, som tilbyr undervis-

GJENSYNSGLEDE: - Fantastisk a se deg igjen, sier Bozidar Antic til 
Franziska Wika. Serberen er med pa Tappen for tredje gang. 

ning etter 0nske pa 14 instrumen
ter i tillegg til hovedkursene som 
er symfoniorkester, to orkester for 
de yngste strykerne, samt piano. 

-Vi er et av de sommerkursene 
med h0yest l::erertetthet i hele lan
det. Folk far veldig god oppf0lg
ing, sier br0drene Carl Ninian 
(20) og Tor Alvin Wika (17), del
takerkoordinatorer pa Toppenkur
set. I ar er kurset endelig tilbake 
pa Toppen etter a ha tilbrakt tre 

somrer pa Sandvik nord for Mo
sj0en. Sentralt pa programmet er 
improvisasjon og filmmusikk. 
Bratsjist, komponist og improvi
sator Bergmund Skaslien er til 
stede pa Toppen. 

Harry Potter 
- Han har skrevet et verk for stort 
symfoniorkester, bade de yngste 
og eldste. Dette blir ei sammen
sveising av improvisasjon og ned-

VELKOMSTMUSIKK: Carl Ninian (t.h.) og Tor Alvin Wika er 
deltakerkoordinatorer pa Tappen. Torsdag kom de J¢rste deltakerne. 

skrevet musikk. Veldig artig, sier 
Carl Ninian Wika. Han mener det 
er verdifullt a kunne improvisere i 
musikken. 

-Deter viktig a v::ere fri og ut
forske muligheter. Mange fio
li nister blir fort sti ve, sier Wika. 
Improvisasjonen blir en del av av
slutningskonserten neste s0ndag, 
der ogsa filmmusikk fra «Star 
Wars», <<Schindlers liste» og 
«Harry Potter>> skal framf0res. 

- Uansett hvilket forhold man 
har til klassisk musikk fra f0r, 
kommer dette til a bli en stor opp
levelse. Filmrnusikk er veldig tek
nisk utfordrende. Det vi skal spil
le har vunnet flere Oscar, sier Carl 
Ninian Wika. 

Kvalitet 
Startskuddet for konsertene gar 
allerede f0rstkommende s0ndag, 
nar Nicholas Carthy skal dirigere 
Helgeland Sinfonietta i «Mest 
Mozart» i Mosj0en kulturhus. Vi
dere blir det konserter i Dolstad 
kirke, pa bygdesamlinga og pa 
torget, samt flere lunsj- og spon
tankonserter pa Kulturverkstedet. 

- Folk far spille akkurat det de 

urs 
har lyst til, gjeme fra sitt solo
repertoar. Det kommer veldig 
mange flinke musikere. Spesielt 
de fra utlandet pleier a opptre pa 
spontankonsertene, sier Tor Alvin 
Wika. Man ser at mange elever 
kommer tilbake til Toppen som
mer etter sommer. 

- Det betyr at vi apenbart har et 
godt tilbud ogsa i intemasjonal 
mi'tlestokk, sier br0drene Wika. 

• fakta 

Toppenkurset ble i 2001 opp
rettet for a berike tilbudet for 
Vefsn Unge Strykeres medlem
mer og strykermiljoet i Nord
land. Kurset ble fra forste ar ar
rangert pa Tappen i Mosjoen. 

47 elever deltok i 2001. Antall 
deltakere har steget jevnt ar for 
ar. I fjor deltok 1 04. 
39 av dem var fra utlandet. 

2006 ble et merkear for Topp
enkurset. Da fikk man symfoni
orkester for forste gang. 

Kilde: Toppenkursets nettsider. 


