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Vestervig Kirkemusikskole har i studieåret 2017/18 fået 
muligheden for at samle nogle af de bedste kræfter i Dan-
mark i et undervisningsforløb for særligt talentfulde orgel-
studerende med henblik på at motivere og kvalificere dem 
til videre uddannelse på f.eks. musikkonservatorierne.

Undervisningen er delt op i to parallelle forløb, dels et 
musikteoretisk og musikhistorisk forløb som foregår 
via internetbaseret e-Learning, og dels et forløb over en 
række lørdage hvor de orgelstuderende mødes omkring 
et foredrag, en udflugt, en workshop eller en master-
class. Underviserne og holdet bag dette forløb er Birgitte 
Søndergaard, Ivan Olsen og Lars Rosenlund Nørremark 
samt gæsteundervisning med flere af landets førende 
musikere og undervisere.

Rekvirering af yderligere informationer kan ske ved hen-
vendelse til rektor for Vestervig Kirkemusikskole Tine 
Fenger (tft@km.dk) eller Lars Rosenlund Nørremark 
(lars@norremark.dk)

Talentforløbet er støttet af
Statens Kunstfond
Den A.P. Møllerske Støttefond
Region Nord



LØRDAGE VED LARS ROSENLUND NØRREMARK
1. gang // 16. september 2017
Vestervig Kirkemusikskole
Kl.10.00-12.30  Velkomst og præsentation af e-Learning v. Birgitte Søndergaard og Ivan Olsen
Kl.12.30-13.30  Frokost
Kl.13.30-16.00  Foredrag: ”Spillepraksis og musikæstetik” v. Lars Rosenlund Nørremark

2. gang // 7. oktober 2017
Udflugt til Marcussen og Søn, Aabenraa og Hornstrup Forsamlingshus
Kl.11.00-13.00  Besøg hos Orgelbyggeriet Marcussen og Søn
Kl.13.00-14.00  Frokost
Kl.14.00-15.00  Afgang mod Hornstrup Forsamlingshus
Kl.15:00-17.00  Kinoorglet i Hornstrup Forsamlingshus

3. gang // 11. november 2017
Sankt Markus Kirke, Aalborg
Kl.10.00-12.30  Foredrag: ”Dansk orgelbygning i det 20. århundrede” v. Torben Bech Schnedler
Kl.12.30-13.30  Frokost
Kl.13.30-16.00  Workshop: ”Akkompagnement af sanger” v. Anders Gaden

4. gang // 20. januar 2018
Skive Kirke
Kl.10.00-12.30  Foredrag: ”Improvisation” v. Lars Rosenlund Nørremark
Kl.12.30-13.30  Frokost
Kl.13.30-16.00  Workshop: ”Improvisation” v. Morten Ladehoff

5. gang // 10. februar 2018
Det Jyske Musikkonservatorium, lokale 232
Kl.10.00-12.30  Foredrag: ”Artikulation” v. Ulrik Spang-Hanssen
Kl.12.30-13.30  Frokost
Kl.13.30-16.00  Masterclass: ”Artikulation” v. Ulrik Spang-Hanssen

6. gang // 17. marts 2018
Udflugt til Århus
Kl.10.00-11.00  Helligåndskirken v. Anders Gaden
Kl.11.30-12.30  Sankt Pauls Kirke v. Thomas Kristian Nielsen
Kl.12.30-13.30  Frokost
Kl.13.30-14.30  Symfonisk Sal v. Ulrik Spang-Hanssen
Kl.14.45-15.45  Århus Domkirke v. Kristian Krogsøe

7. gang // 21. april 2018
Vestervig Kirke
Kl.10.00-12.30  Masterclass: ”Koncertforberedelse” v. Lars Rosenlund Nørremark
Kl.12.30-13.30  Frokost
Kl.13.30-16.00  Koncert med de studerende og afslutning

Transport og forplejning er for deltagernes egen regning i forbindelse med lørdagene.

E-LEARNING - Hørelære, musikhistorie, satslære og musikkundskab
Den teoretiske del af forløbet vil indeholde hørelære, musikhistorie, satslære og 
musikkundskab. 
Undervisningsforløbet vil koncentrere sig om den franske komponist og organist 
Olivier Messiaen og hans store orgelværk La Nativité du Seigneur fra 1935. Deri-
gennem vil dette forløb have en klar relation til lørdagsarrangementerne, hvorved 
den praktiske og teoretiske del bindes sammen.

Undervisningen vil varetages af Ivan Olsen og Birgitte Søndergaard og vil udforme 
sig som e-Learning via 3-4 lektioner, der foregår på nettet. Fordelen ved dette er, 
at den studerende har frihed til at kunne forberede sig, når man har tid, indenfor 
en given tidshorisont.

Birgitte Søndergaard
Birgitte Søndergaard har en kandidatuddannelse i musik fra 
Aalborg Universitet og en Musikpædagogisk Diplomeksamen 
fra Nordjysk Musikkonservatorium med hovedfagene musik-
historie og musikteori. Hun er fastansat lærer ved Vestervig 
Kirkemusikskole og ekstern lektor i musik ved Aalborg Uni-
versitet. Birgitte Søndergaard tog Præliminær Orgelprøve fra 
Vestervig Kirkemusikskole og er organist ved Storvorde og 
Sejlflod kirker. Hun underviser i fagene satslære, hørelære, 
musikforståelse og musikteori.

Ivan Olsen
Ivan Olsen er uddannet klassisk guitarist og komponist med 
musikpædagogisk diplomeksamen fra Nordjysk Musikkonser-
vatorium. Endvidere uddannelse i musikteori og komposition 
ved Det Jyske Musikkonservatorium og Högskolan för scen 
och musik vid Göteborgs Universitet. Ivan Olsen underviser i 
guitar, teori, hørelære, musikformidling og komposition ved 
Den Musiske Skole i Hjørring. Endvidere underviser Ivan i mu-
sikteori og hørelære ved MGK i Aalborg. På Vestervig Kirkemu-
sikskole underviser Ivan Olsen i hørelære. 

Lars Rosenlund Nørremark
Lars Rosenlund Nørremark er uddannet fra solistklassen ved 
Det Jyske Musikkonservatorium på orgel. Han er tilknyttet or-
gelfaggruppen på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor han 
underviser i orgelspil og orgelkundskab og er desuden til-
knyttet Vestervig Kirkemusikskole, hvor han også underviser 
i orgelspil og orgelkundskab. Ved siden af dette har han været 
ansat i Galten Kirke siden 2011, studerer idéhistorie på Aarhus 
Universitet og er aktiv som koncertgiver rundt om i ind- og ud-
land. Derudover har han indspillet 5 cd’er.


