
 

Fagpakke 4 - modul 2:  Arrangement for orgel og salmespil i rytmiske stilarter 
 

Modulet tager sigte på at udvikle deltagernes bevidsthed om stil og spillemåde i nyere rytmisk 

musik set i forhold til klassiske stilarter. På baggrund af analyse af form, harmoni, rytme, m.m. 

arbejdes der i undervisningen med at arrangere/ transskribere sange og stykker i forskellige 

stilarter til orgel, og deltagerne udarbejder selv et antal arrangementer. Med fokus på stilrigtig 

udførelse af et nyere rytmisk repertoire i pop/rock stil arbejdes der især med satser, der kan finde 

anvendelse ved kirkelige handlinger. Salmespil er der fokus på at arrangere og udføre et stilrigtigt 

akkompagnement og herunder arbejde med becifringsspil på orgel. Deltagerne forbereder og 

udfører diverse akkompagnementer i undervisningen.  

 

 

Relation til praksis 

Modulets emneindhold knytter sig til praksis ved gudstjenester og kirkelige handlinger i 

folkekirken. 

 

Kompetencemål 

Deltageren kan ud fra begrundet valg 

• udvælge, arrangere og spille relevant rytmisk repertoire til anvendelse ved 

gudstjenester, kirkelige handlinger m.v. 

• spille orgelakkompagnement til salmer i forskellige rytmiske stilarter 

• fungere som musiker på orgel  med såvel teoretiske som praktiske kompetencer i 

forskellige rytmiske stilarter 

 

Kriterier for udstedelse af modulbevis 

Modulbevis udstedes på baggrund af aktiv deltagelse i undervisningen, herunder udarbejdelse af 

min. 3 tilfredsstillende skriftlige opgaver. 

 

Modulomfang: 

 2 ECTS.  3 kursusdage á 6 time 

 

 

 

 

 
Se den komplette beskrivelse på de følgende sider 

Sted Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9-13 

Kursusdage Fredagene den 6. sept., 20. sept., og 4. okt. 2019 

 Alle dage kl. 10.00 – 17.00 

Underviser Bjørn Elkjer 

Kursuspris 1.500,- kr. 

Tilmelding 
Senest 19. august via skolens hjemmeside 
https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/227 

https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/227


 

Modul 2.  Arrangement for orgel og salmespil i rytmiske stilarter 

Modulomfang:                                         
2 ECTS.  3 kursusdage á 6 timer 

Modulbetegnelse                      
Arrangement for orgel og salmespil i rytmiske stilarter 

Kort beskrivelse af modulet                             
Modulet tager sigte på at udvikle deltagernes bevidsthed om stil og spillemåde i nyere rytmisk 

musik set i forhold til klassiske stilarter.                

På baggrund af analyse af form, harmoni, rytme, m.m. arbejdes der i undervisningen med at 

arrangere/ transskribere sange og stykker i forskellige stilarter til orgel, og deltagerne udarbejder 

selv et antal arrangementer. Med fokus på stilrigtig udførelse af et nyere rytmisk repertoire i 

pop/rock stil arbejdes der især med satser, der kan finde anvendelse ved kirkelige handlinger.                

I salmespil er der fokus på at arrangere og udføre et stilrigtigt akkompagnement og herunder 

arbejde med becifringsspil på orgel. Deltagerne forbereder og udfører diverse akkompagnementer 

i undervisningen.  

Modulsprog                                  
Dansk 

Forudsætninger for at læse modulet                                  
Se adgangskrav for uddannelsen. 

Modulet knytter sig til:                                             
Fagpakken ”Nyere rytmiske stilarter i kirkens kor-, koncert- og gudstjenestearbejde” 

Modulets vidensgrundlag                               
Modulet er videns- og praksisbaseret med fokus på at bibringe deltagerne viden om og 

færdigheder i udførelse på orgel af nyere salmer og sange samt arrangement og udførelse på orgel 

af sange/satser i forskellige stilarter. 

Modulets relation til praksis                                
Modulets emneindhold knytter sig til praksis ved gudstjenester og kirkelige handlinger i 

folkekirken. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 

Deltageren kan ud fra begrundet valg 

• udvælge, arrangere og spille relevant rytmisk repertoire til anvendelse ved 

gudstjenester, kirkelige handlinger m.v. 

• spille orgelakkompagnement til salmer i forskellige rytmiske stilarter 

• fungere som musiker på orgel  med såvel teoretiske som praktiske kompetencer i 

forskellige rytmiske stilarter  

 



Færdighedsmål: 
Deltageren kan 

Vidensmål: 
Deltageren har viden om 

Stilrigtigt udføre selvstændige satser og 
akkompagnementssatser på orgel 

Skriftlig analyse af stil, form og auditiv analyse 

Arrangere og transskribere satser i forskellige 
stilarter til udførelse på orgel 

Karakteristika i forskellige rytmiske stilarter  

Udføre becifringsakkompagnement på orgel Gængs repertoire ved kirkelige handlinger 

 Do. Salmer og sange i en bred vifte af nyere 
rytmiske stilarter 

 

Arbejdsformer i modulet 

Undervisningen er initieret af underviseren og består af fremlæggelse i plenum samt deltagerens 

egen forberedelse mundtligt som skriftligt af praktisk-musikalske opgaver.   

 

Vejledende tidsforbrug 

Det vejledende tidsforbrug for deltageren til modulets studieaktiviteter fremgår af 
studieaktivitets-modellen.  

 

Kriterier for udstedelse af modulbevis 

Modulbevis udstedes på baggrund af aktiv deltagelse i undervisningen, herunder udarbejdelse af 

min. 3 tilfredsstillende skriftlige opgaver. 

 

 

 

 

 

 

 


