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Musik for det lille orgel i landsbykirken 

 
Inspiration til repertoire for ét manual. For organist med eller uden uddannelse. 

 

Dato:  Lørdag d. 13. november 2021, kl. 10-16 

Pris:  500 kr. 

Kursussted:  Det Jyske Musikkonservatorium, Århus, lokale 232 

 

Tilmelding:  via www.kirkemusikskole.dk senest 29. oktober 2021 

 
Målgruppe: 
Kurset henvender sig til alle organister uanset uddannelsesniveau.  

 
Beskrivelse: 
Der står orgler i stort set alle Danmarks over 2500 kirker. Som organister, kirkemusikere og 
kirkeinteresserede kender vi ofte de største og mest flotte af dem. Mange af dem har indtil flere manualer 
og fylder det meste af et normalt parcelhus. Dog er langt hovedparten af de danske kirkers orgler mere 
beskedne, men bestemt ikke ubetydelige, med blot ét manual evt. med et anhangspedal. 
Dette kursus henvender sig til de organister, som enten arbejder ved sådan et instrument til daglig, eller til 
organister som har lyst til at udforske mulighederne i sådan et orgel. 
 
Dagens program er tredelt. Første del består af et foredrag og gennemgang af repertoire, hvor vi 
undersøger étmanualsorglets gigantiske historie og ser på den enorme mængde repertoire, der findes for 
sådan et orgel. I forbindelse med foredraget vil der blive uddelt et nodehæfte med orgelmusik. 
 
Efter en frokostpause er det så alle mand på dæk, hvor vi skiftevis hopper op på orgelbænken og spiller for 
hinanden under vejledning af Lars Rosenlund Nørremark.  
 
Man skal ikke nødvendigvis forberede store koncertstykker; kom med hvad I just sidder og spiller for tiden; 
præludier til begravelser, postludier til høstgudstjenesten eller et par salmer fra ugens højmesse. Dagen 
rundes festligt af med en minikoncert med dagens deltagere, hvor vi synger og spiller os igennem den 
musik, vi har arbejdet med. Her er familie og venner meget velkomne. 
 
Vel mødt til en inspirationsdag for alle organister, ung som gammel, nybegynder som erfaren! 

 
 
Underviser: 
Lars Rosenlund Nørremark, organist og kirkemusiker, mangeårig 
underviser ved Det Jyske Musik-konservatorium og Vestervig 
Kirkemusikskole, cand. mag. i idéhistorie 
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Program: 
 
10:00-12:00 – Velkomst og foredrag ”Historien om orglet med ét manual” 
 
12:00-13:00 – Frokost 
 
13:00-15:00 – Masterclass v. Lars Rosenlund Nørremark 
 
15:00-15:30 – Kaffepause 
 
15:30-16:00 – Minikoncert med kursusdeltagere hvor familie og venner er meget velkomne. 
 


