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Scenesang med scenegang 
- musikdramatiske kursusdage 2023 - 

 

Kurset henvender sig til uddannede kirkesangere og kirkesangerstuderende fra kirkemusikskolerne. 

Styrk dine evner i musikalsk samarbejde og bliv en mere frigjort kirkesanger. 

Vi skal synge ensembler, som fortrinsvis hentes fra det verdslige repertoire, det vil sige bl.a. syngespil, 

operetter og operaer, og vi arbejder med musikdramatik, enkle scenegange og gestik. Man er alene på 

sin stemme, når der synges to- eller flerstemmigt. Det er derfor helt afgørende, at kursets deltagere er 

i stand til at holde en stemme selv.  

Nodematerialet vælges efter de tilmeldtes stemmetyper og udsendes på forhånd. Det er vigtigt, at 

man har indstuderet sine stemmer, så man kan dem godt ved kursets start. Derfor skal man være en 

god nodelæser eller påregne at benytte hjælp fra pianist/organist til indstudering. Når man ikke selv 

synger, er man velkommen til at overvære instruktionen af de øvrige deltagere. Man er ligeledes 

velkommen til at optage lyden af prøverne den første kursusgang til øvebrug. 

Den sidste kursusdag slutter med en intern koncert i korsalen den 10. marts kl. 20.15 - hvor vi opfører 

de indøvede ensembler for hinanden og evt. familie. 

 

 

OBS Der er plads til maksimalt 15 deltagere. 

Sted: Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9-13 
  
Kursusdage: Fredag den 24. februar     kl. 15.00 – 21.00 
 Fredag den 10. marts   kl. 15.00 – 21.00 
  
Dagsplan: Kl. 15.00 – 17.45  Undervisning 
 Kl. 18.00 – 19.00  Aftensmad på Løgumkloster Refugium 
 Kl. 19.00 – 21.00  Undervisning 
  
Undervisere: Tinebeth Hartkopf, sangpædagog 
 Thomas Krogh, sangpædagog 
 Hanne Hokkerup, klaverakkompagnatør 
  
Kursuspris: 1.200,00 kr. 
 Kursusprisen inkluderer undervisning, nodemateriale, kaffe og kage samt 

aftensmad på Løgumkloster Refugium. 
  
Tilmelding: Senest mandag den 19. december 2022 via skolens hjemmeside 

www.kirkemusikskole.dk  under kursus-fanen. 
 Vigtigt ved tilmelding at oplyse stemmetype: 1.sopran / 2. sopran / 1. alt / 2. alt 

/ 1. tenor / 2. tenor / 1. bas / 2. bas 

mailto:lkms@km.dk
http://www.kirkemusikskole/
http://www.kirkemusikskole.dk/

