Opplegget for prøvespill til Sørnorsk Ungdomsstorband høsten 2020.
Hei!
Heldigvis er det er slik at vi ofte har mange interesserte som ønsker å spille i Sørnorsk
Ungdomsstorband! Derfor velger vi å gjennomføre et prøvespill for å finne de beste. Selv om du
ikke skulle komme med denne gang, har du uansett mye igjen for å delta på et slikt prøvespill.
Blant annet får du en kommentar på spillet ditt med tips om hva du kan jobbe med for å bli
bedre og du finner ut litt om hvordan du fungerer i en litt pressa situasjon. Du ser også hvordan
et prøvespill fungerer. Det kan jo være greit hvis du vil prøve igjen en annen gang.

Prøvespillopplegget:
For mange år siden startet jeg og en kulturorganisasjon som kaltes Vest-Agder musikkråd
opp et storband. Da var det folk fra Kristiansand og Mandal som var med. I årenes løp har
dette vokst. Sørnorsk jazzsenter drifter nå bandet, og folk fra hele Agder og Vestfold og
Telemark kan være med. Det betyr at noen har et langt stykke å reise for å prøvespille.
Prøvespill, modell no 1:
Grunnet store avstander har vi funnet ut at du nå kan prøvespille ved å sende inn en lydfil på
epost til post@sornorskjazzsenter.no , eller en video som du for eksempel har filmet med
mobilen. Hvis du velger video, må du sende den som link til nedlastning. Du spiller inn et
selvvalgt stykke. Du blir i etterkant kontaktet av oss, og om du går videre avtaler vi en dag for
online prøvespill. Da tar vi en prat og snakker litt om ungdomsstorbandet. I dette intervjuet
spiller du litt mer, blant annet det obligatoriske stykket som ligger på nett, og du spiller litt
fra en låt du ikke har sett før (prima vista). Om du vil vise improvisasjon eller andre ting, gjør
du dette her. Vi bruker i utgangpunkt programmet Zoom til å gjennomføre online prøvespill.
Prøvespill, modell no 2:
Vi setter opp tider for prøvespill i Kristiansand og Skien for de som heller ønsker å møte opp
in person helgen 11.- 13. september. Selve prøvespillet tar ca. 15-20 minutter og er lagt opp
slik:
-Du spiller, eller synger hvis du er vokalist, en selvvalgt låt. Skal du ha med komp, må du ha
dette med på eget avspillingsutstyr. Vi har minijack slik at du kan koble deg til et lydanlegg.
-Etter dette spiller du den obligatoriske låten som ligger på nettsida. Det er en av stemmene til
et typisk arrangement som vi spiller i storbandet.
-Til slutt får du utdelt en låt du ikke har sett før. Denne går du gjennom sammen med den som
leder prøvespillet.
-Dersom du vil vise at du kan improvisere, kan du ta med en låt som inneholder improvisasjon.
Det er frivillig om du vil gjøre dette eller ikke.
-Prøvespillingen avsluttes med en prat om hvorfor du har lyst å være med i Sørnorsk
Ungdomsstorband.
Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!
Mvh
Tore Bråthen, musikalsk leder for Sørnorsk Ungdomsstorband

