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Nodeskrivningsprogrammet Finale 2 
Kurset for øvede og fortsættere af Finale 1 

Torsdag d. 28. april 2022 
 

Kurset henvender sig til organister, kirkesangere m.fl., som har gennemført Finale 1 eller som i 

forvejen har grundlæggende erfaringer med at arbejde i Finale.  

Indholdet i Finale 2 vil være: Indtastning af satser for kor, orgel/klaver og sangstemme med 

orgel/klaver-ledsagelse. Der vil være særligt fokus på indtastning af sangtekst og indsætning af 

dynamiske og øvrige informationer i nodedokumentet. 

Det anbefales at man forsøger at lave en eller begge af de vedhæftede satser i forlængelse af 

denne beskrivelse for at finde ud af om man skal placeres på 1 eller 2. Man må gerne kontakte 

underviser Søren Birch i den anledning via mail birchpost@webspeed.dk Satserne tilgås via 

studieportalen efter tilmelding. 

Undervisningsformen vil bestå af en blanding af præsentation på hold og individuelt arbejde og 

instruktion. Det anbefales at man forsøger at lave en eller begge af de vedhæftede satser for at 

finde ud af om man skal placeres på 1 eller 2. Man må gerne kontakte Søren Birch i den anledning 

via mail birchpost@webspeed.dk Satserne tilgås via studieportalen efter tilmelding. 

Kursisten er efter endt kursus sikker i, at anvende nodeskrivningsprogrammet Finale og kan bruge 

de grundlæggende funktioner i det daglige arbejde med sang-, kor- eller orgelsatser. 

Der udstedes et kursusbevis ved tilfredsstillende deltagelse i kursusforløbet. Efteruddannelsen 

Indplaceres på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring – 

(kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen)  

Kursusdagen: 

10.00 Velkomst 

10.10-11.50  Undervisning  

12.00-13.00 Frokost på Løgumkloster Refugium 

13.00-15.00 Undervisning  

15.00-15.15  Kaffe og kage 

15.15-16.00 Undervisning 

 

Sted:  Korsalen på Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9-13, Løgumkloster 

Pris:   kr. 750,-  

Kursusprisen inkluderer undervisning, nodemateriale, frokost på Løgumkloster Refugium samt 

kaffe og kage. 

Den enkelte kursist skal medbringe egen bærbar og angive ved tilmelding om det en PC eller Mac. 

Tilmelding via kirkemusikskolens hjemmeside - senest d.1. april 2022.   
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