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FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

SOMMERSKOLEN
En uge i skønne omgivelser med faglig fordybelse og kollegialt samvær

SØNDAG TIL LØRDAG 24.–30. JULI 2022

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE, BRORSONSVEJ 2,6240 LØGUMKLOSTER
PRIS* (ALT INKLUSIV)
4.995 KR. FOR KORLEDERE
3.495 KR. MED STUDIERABAT

TILMELDING OG BETALING
SENEST 15. MAJ 2022
PÅ WWW.FUK.DK

YDERLIGERE OPLYSNINGER
WWW.FUK.DK
FUK@FUK.DK
21 79 35 31

*pris for medlemmer af FUK

Sommerskolen er et unikt tilbud til korledere såvel som korsangere. Det er en helt fantastisk stemning, der indfinder sig, når 75 unge sangere og organister og 12 korledere arbejder passioneret med god
musik i 6 dage og nætter – hver for sig, på tværs og i samlet flok.
Hvad enten du er ny eller erfaren korleder vil du på Sommerskolen
finde faglig fordybelse, inspiration og kollegialt fællesskab, og som
korleder kan du deltage i Sommerskolen med eller uden sangere
– som det passer dig bedst.
Korlederne vælger imellem to korlederlinjer:
- metodik og korledelse for børne- og juniorkor med praktik
kor i alderen 13-16 år
- direktionsteknik og korledelse for ungdoms- og
voksenkor med praktikkor i alderen 16-29 år
Fælles for alle korledere er morgenopvarmning, Krop i Koret,
faglige oplæg og workshops, sangundervisning, udveksling
af repertoire, aftensang og afslutningskoncert, ligesom hver
dag rundes af med natmad i hyggeligt selskab.
Det hele finder sted i stemningsfulde Løgumkloster
både på højskolen og kirkemusikskolen, samt i den smukke middelalderkirke – og udbydes i samarbejde med Orgel
klubben.

Drømmer du om en
SMAG PÅ SOMMERSKOLEN?

Så kom med til en eksklusiv kursusdag
for korledere: Følg undervisning og
masterclass - og få en smagsprøve på
alt dét, der skaber den helt særlige
sommerskolestemning.

TIRSDAG
26. JULI 2022, KL. 10-17
PRIS* INKL. FROKOST: 900 KR.
TILMELDING PR. MAIL
SENEST 24. JUNI 2022
TIL KURSUS@FUK.DK

KO R M E D D E Y N G S T E
Levende, legende og lærerige korprøver med sangere i alderen 4-9 år

Den stigende interesse for at gå til kor og musik hos de yngste kræver nyt repertoire og nye tricks fra
korlederen. Derfor sætter denne kursusdag fuldt fokus på spire- og børnehavekoret med sang, stemme,
leg og læring.
Mød de inspirerende undervisere Kirsten Juul Seidenfaden og Anna Kjærsgaard, som vil lede os igennem en magisk og legende kursusdag om kor med de yngste. Kirsten er forfatter til udgivelserne "Lige
i Øret" samt underviser på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i musikpædagogik, og Anna er
forfatter til udgivelserne "Mærk magien" og "Her er jeg" med sang, musik og yoga for børn.

FREDAG 26. AUGUST 2022, KL. 10-16

FREDENS KIRKES SOGNEHUS, SJÆLLANDSGADE 34, 7400 HERNING

FREDAG 23. SEPTEMBER 2022, KL. 10-16

STORE SAL I FRIHAVNSKIRKENS MENIGHEDSHUS, WILLEMOESGADE 68, 2100 KØBENHAVN Ø

FREDAG 3. FEBRUAR 2023, KL. 10-16

SKT. KNUDS SALEN I DOMKIRKENS LOKALER, KLOSTERBAKKEN 2, 5000 ODENSE

PRIS INKL. FROKOST
800 KR. FOR MEDLEMMER
1.000 KR. FOR ØVRIGE

TILMELDING PR. MAIL
SENEST 14 DAGE
FØR KURSUSDAGEN
TIL KURSUS@FUK.DK

YDERLIGERE OPLYSNINGER
WWW.FUK.DK
KURSUS@FUK.DK
21 20 39 17

SANG OG MUSIK
FOR MANGE ØRER
Bring hørelære ind i korprøven med sang og musik samt sjove lege og opgaver

Med inspiration fra den flotte bogudgivelse fører Clara Smedegaard, Hanna Rose Jørgensen og
Pernille Bøge os ind i deres musikalske hørelæreunivers og introducerer nye værktøjer, som kan benyttes direkte i korlederens eget kor derhjemme. Opgaverne bygger på samarbejde, spil, leg og fælles
skabende aktiviteter, og kursusdagen vil give masser af gode idéer til, hvordan hørelære integreres i en
korprøve fyldt med sang og musikalsk fællesskab.
Der vil være mulighed for at købe ”Musik for mange ører” med rabat ved deltagelse. Materialet består
af en lærebog og tre arbejdshæfter med kortspil, og bøgerne kan købes i en samlet pakke eller enkeltvis.

FREDAG 30. SEPTEMBER 2022, KL. 10-16

C-CAFÉEN VED CHRISTIANSKIRKEN, RANDALSVEJ 8, 7000 FREDERICIA

FREDAG 28. APRIL 2023, KL. 10-16

FREDERIKSBERG KIRKES MENIGHEDSHUS, PILE ALLÉ 3, 2000 FREDERIKSBERG

PRIS INKL. FROKOST
800 KR. FOR MEDLEMMER
1.000 KR. FOR ØVRIGE

TILMELDING PR. MAIL
SENEST 14 DAGE
FØR KURSUSDAGEN
TIL KURSUS@FUK.DK

YDERLIGERE OPLYSNINGER
WWW.FUK.DK
KURSUS@FUK.DK
21 20 39 17

REPERTOIREGULD
Mød tre skønne komponister og fyld korprøven med ny musik

Få fornyet inspiration til dit repertoire ved en syngende kursusdag med indslag fra komponisterne
Janne Mark, Anna Kjærsgaard og Per Drud Nielsen, som på skift introducerer egne satser for både
børne- og voksenkor.
Der vil være nodeudstilling fra forlagene Mixtur og Dansk Sang samt en repertoiregennemgang ved
Jonas Rasmussen, der medbringer favoritsatser for både ligestemmigt og blandet kor.

FREDAG 2. JUNI 2023, KL. 10-16

C-CAFÉEN VED CHRISTIANSKIRKEN, RANDALSVEJ 8, 7000 FREDERICIA

PRIS INKL. FROKOST
800 KR. FOR MEDLEMMER
1.000 KR. FOR ØVRIGE

TILMELDING PR. MAIL
SENEST 19. MAJ 2023
TIL KURSUS@FUK.DK

YDERLIGERE OPLYSNINGER
WWW.FUK.DK
KURSUS@FUK.DK
21 20 70 51

COACHING
Et unikt tilbud om faglig udvikling for korledere

Står du og savner et
skub i dit korarbejde?
Nye øjne på korets klang eller
repertoire? Inspiration til en
ny tilgang til korprøven - eller
noget helt andet? Måske er det
et besøg af en coach, der
skal til.

Coaching er et tilbud om inspiration til korarbejdet i dit eget kor – en
mulighed for vejledning og sparring med udgangspunkt i din hverdag.

"Nu er jeg væsentligt
bedre rustet i udfordringen omkring arbejdet med
aldrende vibratostemmer hos
mine herlige korsangere. Jeg kan
varmt anbefale brug af coachingordningen."
HEIDI BUCH KLEMMEN,
KORLEDER PÅ FYN

For at tilgodese korlederens mangfoldige arbejdsopgaver har
coachingordningen mulighed for at inddrage fagpersoner med
forskellige kompetencer og fagområder som coaches. Der er også
vide rammer for, hvad der kan være emne for coachingforløbet.
Eksempler kunne være:
• Sangstemmen og det vokale arbejde i koret
• Hørelære og teori i korprøven
• Direktionsteknik og korlederens musikfaglige håndværk
• Repertoire og inddragelse af gudstjenestelære
• Didaktik og tilrettelæggelse af undervisning og korprøve
• Korlederens autoritet og lederrolle samt korets sociale sammenhængskraft

Hvis du vil have besøg af en coach, så kontakt din korkonsulent eller
skriv til kursus@fuk.dk med en kort beskrivelse af, hvad du gerne vil
fokusere på. Sammen finder I frem til, hvem der kunne være den
"Coaching gav mig en
helt rigtige coach for dig. Coachen kan bevilges til ét eller flere
enestående mulighed for at
besøg, og et coachingbesøg er gratis for dig, som er medlem
dykke ned i detaljen i korfaget
af Folkekirkens Ungdomskor.

sammen med en fagperson – detaljen gjorde den store forskel i det
daglige korarbejde."
BIRGITTE BONDE,
KORLEDER PÅ MORS

KO R KO N S U L E N T E R N E
står til rådighed med sparring og vejledning omkring korarbejdet

Dette tilbud retter sig naturligvis mod korledere, der savner korfaglig rådgivning eller inspiration, men
også menighedsråd og andre af kirkens ansatte kan gøre brug af korkonsulenterne.
Korkonsulenterne kan kontaktes pr. telefon eller mail, og din lokale korkonsulent kan komme på besøg
hos dig - enten til en uformel kop kaffe eller som besøg ved korprøven.

EKSEMPLER PÅ FAGLIG RÅDGIVNING
• Ideer og hjælp til opstart af kor og rekruttering
• Faglig sparring omkring konkrete korfaglige udfordringer,
såvel pædagogiske som musikalske
• Ideer til tilrettelæggelse og udvikling af korprøver og korsæson
• Inspiration til korets repertoire
• Integration af hørelære, nodelæsning, musikteori og gudstjenestelære i korprøven
• Det korfaglige arbejde med korklang og stemmebrug
• Inspiration til samarbejde med den lokale skole om korsang

KORKONSULENT NORD
JONAS RASMUSSEN

kornord@fuk.dk | 21 20 70 51
Dækker stiftskredsene Viborg, Aarhus og Aalborg.

KORKONSULENT SYD

HANNE KORSGAARD SUNDBØLL
korsyd@fuk.dk | 21 20 70 56
Dækker stiftskredsene Fyn, Haderslev og Ribe.

KORKONSULENT ØST
KRISTINE VAD

koroest@fuk.dk | 21 20 39 17
Dækker stiftskredsene København/Helsingør og
Roskilde/Lolland-Falster.
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FUK’S NODEBIBLIOTEK OG STUDIEDAGENE
Nodebiblioteket er en kornode- og bogsamling på næsten 15.000 titler på korsatser og
musikpædagogisk litteratur. Samlingen er opbygget gennem mere end 50 år og opdateres
løbende efter faglige relevans- og kvalitetskriterier.
I perioden 6-17. juni 2022, kan du komme med på Studiedagene, som er et gratis tilbud for alle
medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor. Studiedagene ligger hvert år i juni måned og giver
korledere i Folkekirkens Ungdomskor mulighed for at fordybe sig i Nodebibliotekets mate
riale, ligesom faglig konsulent Gitte Preussler og bibliotekar Annette Brøchner Lindgaard står
klar med råd og vejledning.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
WWW.FUK.DK / NODEBIBLIOTEKET@FUK.DK / 21 68 82 36

FIND INFORMATION OM DE MANGE ANDRE TILBUD
FRA FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR PÅ

WWW.FUK.DK
Heriblandt NORBUSANG, HIMMELSKE DAGE, U-CAMP,
KORSTÆVNER og meget mere…
Alle kor og korledere er velkomne i Folkekirkens
Ungdomskor, der er et fællesskab for alle, der
synger både i og omkring kirken.
Folkekirkens Ungdomskor er en landsorganisation med ca. 850 medlemskor, der hver uge samler ca. 13.000 børn, unge og voksne om musikalsk
udfoldelse, socialt fællesskab og en fortrolighed
med kirkens musik.
Siden oprettelsen i 1968 har Folkekirkens Ungdomskor arbejdet for at styrke sangen til glæde
for den enkelte, kirken og samfundet. I Folke
kirkens Ungdomskor kan kor møde andre kor,
og korledere kan indgå i et fagligt fællesskab og
få nye kompetencer gennem kurser, konsulent
bistand og individuelle coachingforløb.
Læs mere om de mange alsidige aktiviteter i de
lokale stiftskredse og på landsdækkende niveau,
samt om medlemskab for kor og korledere på
www.fuk.dk.

INFO OG TILMELDING:
WWW.FUK.DK
KURSUS@FUK.DK
21 20 39 17
BETALING:
Deltagergebyr kan overføres til
Folkekirkens Ungdomskors konto:
2450 – 07 242 747 22
Som tekst til modtager skriv venligst:
[dato for kursus + deltagernavn]

Folkekirkens Ungdomskors kurser 2022/23 er støttet
af S tatens Kunstfond og udbydes i samarbejde
med Folkekirkens Kirkemusikskoler.
Fotos: Per Rasmussen og Ghita Johansen
Grafisk layout: Windfeldt Design ApS

