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Vores tilbud på campussen

Musik på campussen

Musik på campussen
Lyt
Europa-Universität Flensburg nyder mange musikalske initiativer, der giver liv til campussen og bringer rytme ind i studiet.
Alle initiativer er åbne for interesserede og man glæder sig altid over nye musikere.
Drømmer du om noder om natten, kribler det i fingrene ved synet af instrumenter og flyder takten gennem dine årer? Så er et
af de følgende tilbud lige det rigtige for dig:
Big Band
Universitetskor
Universitetsorkester

Big Band
Big Bandet blev grundlagt i 1999 af Prof. Dr. Reinhard Böhle. Den består af elever,
studerende og erhvervsaktiver. Ca. en tredjedel af de medvirkende hører til
fagområdet musik. Repertoiret varierer fra swing-titler fra 30'erne og 40'erne over
latin- og rock-kompositioner til moderne jazz. Arrangementerne stammer f.eks. fra
Sammy Nestico eller Peter Herbolzheimer. Big Band optræder inden for Uniaktiviteternes rammer såvel på fester, som på koncerter og private foranstaltninger.
Den har allerede kunnet høres sammen med Bob Lanese, Vincent Nielsen, Hanne
Römer og Gitte Hænning og har indtil dato indspillet tre Cd'er. Big Band er til enhver tid åben for nye medvirkende.

Prøveperiode og kontakt
Prøveperiode:
Mandag, kl. 18.15 - 19.45, Campus, HG 664
Kontakt:
Thomas Großmann
Tel.: +49 46 02 5 01
Tel.: +49 46 02 9 66 05
antons.kleine.welt@t-online.de
t.grossmann@uni-flensburg.de

Universitetskoret
Universitetskoret under ledelsen af Thekla Jonathal øver hver uge i
forelæsningstiden og er åbent for alle interesserede (også for folk, der ikke er
tilknyttet universitetet), der synes det er sjovt at synge. Tidligere erfaring er ikke
nødvendig.
Universitetskoret ledsager regelmæssigt universitetsmenighedernes gudstjenester
og er en traditionel optakt til studiokoncerten. Derudover begejstrer koret med sine
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egne helaftenskoncerter. Repertoiret er alsidigt: fra klassisk til moderne - over rock, pop, gospel og store navne som Shakira
eller Antonin Dvorak - det hele er der.
Du kan få et indblik i universitetskorets sangkunst her (YoutubeVideo).

Prøveperiode og kontakt
Prøveperiode:
Torsdag, kl. 18.00 - 20.00, Campus, HG 664
Kontakt:
Thekla Jonathal
thekla.jonathal@uni-flensburg.de

Universitetsorkestret
Universitetsorkestret er et symfonisk ensemble, der er åbent for alle studerende og
interesserede instrumentalister. Orkestret har været en almennyttig forening siden
1997 og har et nært samarbejde med universitetet og faghøjskolen. For tiden er der
ca. 65 musikere, der spiller i orkestret og de udarbejder hvert år flere
symfoniprogrammer. Ud over optræden i Flensborg spiller de også koncerter i
regionen.
Følg os på universitetsorkestrets website.

Prøveperiode og kontakt
Prøveperiode:
Mandag, 20.00, Campus, Audimax
Kontakt:
Dr. Theo Saye
Tel.: +49 461 29636
Immanuel Kruse
Tel.: +49 461 439 9240
mitspielen@hochschulorchester-flensburg.de
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