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Folkekirkens kirkemusikskoler uddanner kirkemusikere til
Den Danske Folkekirke ...

•

Uddannelserne omfatter grunduddannelser med kompetencegivende prøve samt efteruddannelser og kortere inspirationskurser.

•

Uddannelserne er overvejende på deltid, og ofte har den
studerende allerede ansættelse i Folkekirken.

•

Der tilstræbes en stor grad af fleksibilitet for at tilgodese den enkeltes samt de lokale ønsker og behov for efteruddannelse.

•

Vestervig Kirkemusikskole har afdelinger i Aalborg, Aarhus og Vestervig.

Til uddannelserne er der en optagelsesprøve, som afholdes i april. Her prøves i musikalske og teoretiske færdigheder.
Der er ikke krav om en gymnasial grunduddannelse for optagelse på kirkemusikskolen og ingen aldersmæssig begrænsning. Dog forventes det, at
studerende, der ikke har dansk som modersmål, behersker sproget i et
omfang som minimum svarer til danskprøve A2-niveau, da undervisningen
foregår på dansk.

www.kirkemusikskole.dk

Vestervig Kirkemusikskole inviterer dig til orientering om uddannelser til
organist, kirkesanger og korleder. Tilmelding er nødvendig.

Orienteringsmøder
Tid og sted:
Lørdag d. 5. februar 2022 kl. 10.00-14.00
i Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg OG
i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg
Program
Generel orientering om uddannelserne og fagene.
Efter frokost afholdes workshops i sang eller orgel.
Dagen afsluttes med en kort gudstjeneste.
Medvirkende
Kirkemusikskolens lærere, studerende og rektor.

Åbent Hus
Tid og sted:
Fredag d. 21. og torsdag d. 27. januar 2022 i tidsrummet kl. 9.00-17.00 i
Aarhus-afdelingen, Stjernen, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov.

Program
Der er mulighed for at opleve en almindelig undervisningsdag.
Vi sammensætter et skema for dagen efter dine fagønsker.
Medvirkende
Udover studerende og lærere kan du træffe studievejleder eller afdelingsleder .

Digitalt orienteringsmøde
Fredag den 28. januar 2022 kl. 16.00-17.15.
Program
Supplerer åbent hus-dagene og giver generel orientering om uddannelserne og fagene.

Tilmelding til alle arrangementer
Via hjemmesiden: www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-idanmark/vestervig-kirkemusikskole under menupunktet ”Koncerter og
arrangementer”, følg vejledningen under det enkelte arrangement.

Vestervig Kirkemusikskole
Skindbjerg Høje 1
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 16 85 - vvkms@km.dk

www.kirkemusikskole.dk

