Seminarlederne:
Vigdis Oftung skal være seminarleder for damekorene.
Hun er utdannet som musikk- og klaverpedagog fra Norges
Musikkhøgskole. Siden 1975 har hun vært dirigent og kunstnerisk leder
for Bøler skolekor.
I 1985 stiftet hun koret Parenti Vocalis som har utviklet seg til et
allsidig og kvalitetsbevisst blandet kor. Siden 1988 har hun ledet Oslo
Vocalis til å bli et av Norges beste damekor.
De har oppnådd svært gode resultater på korkonkurranser i inn- og
utland.
I 2005 mottok hun Oslo bys kulturstipend for 30 år som dirigent på
Bøler og i 2006 ble hun sammen med sin mann utnevnt til ”årets
barnekordirigent” av Norges Barne- og ungdomskorforbund.
Høsten 2015 fikk hun også Østensjø bydels kulturprist for 40 år som
dirigent i Bøler skolekor.
Vigdis Oftung er meget seriøs og målrettet i sitt korarbeid. Dette har
gitt korsangerne på Bøler mange gode sangminner med konserter og
opptredener i mange land og i egen bydel.

Lars Eggen fra Tylldalen har tatt på seg å lede mannskorsangerene.
Lars startet sin profesjonelle sangutdannelse ved konservatoriet i
Trondheim N.T.N.U som 19 åring, og har mastergrad i utøvende musikk
fra institutt for musikk ved N.T.N.U i Trondheim.
Han har også studert ved Conservatoria di Musica di Perugia og privat
ved Hochschule für Musik i Köln.
Etter endt utdanning har han jobbet for bl.a. Operaen i Kristiansund,
Steinvikholm Musikkteater, Opera Nordfjord, TSO Drama, Trondheim
Kammermusikkfestival, Opera Omnia, m. fl.
Les mer om Lars på hans hjemmeside: www.larseggen.com
Mick Aspen Melby skal lede de blandede kor.
Mick Aspen Melby er oppvokst i Nybergsund i Trysil. Som trysling har
han gått på ski opptil flere ganger, og som Sunding har han også spilt
fotball. Men det var ikke dette som frista…
Musikken, derimot, var både spennende og morsom.
Mick har sin utdannelse fra Norges Muskkhøgskole i Oslo. Han har også
vært visedirigent i Den norske Studentersangforening, under Carl
Høgset som dirigent. Noen andre dirigenter Mick har sunget med er
Steffen Kammler, Tone Bianca Sparre Dahl, Grete Pedersen, Terje
Kvam, Ulrike Grosch (Sveits) og Torgeir Ziener.
Les mer om Mick på hans hjemmeside: www.mick.no

