
Kirkemusikkursus 

Søndag d. 27. juni – lørdag, d. 3. juli 2021 

på Løgumkloster Højskole 

 

 

 

i samarbejde mellem        

Løgumkloster Højskole &                     

Løgumkloster Kirkemusikskole          

 

             



 

Kirkemusikkurset på Løgumkloster Højskole er tilrettelagt i samarbejde mellem 

Løgumkloster Højskole og Løgumkloster Kirkemusikskole. 

Kurset henvender sig fortrinsvis til organister, kirkesangere og kirkekorsangere, 

men er åbent for alle med interesse for kirkemusik. 

Program: 

Søndag den 27. juni 

16.00 – 17.30 Ankomst og værelsesanvisning                       

18.00*  Middag                          

19.30  Hans Chr. Hein: Michael Praetorius   

                      – en renæssancekomponists 450 års jubilæum 

  Derefter gennemgang af ugens program, kaffe og 

  præsentation. 

Mandag den 28. juni 

07.45 – 08.20* Morgenmad             

08.30*  Morgensang i Kapitelsalen                                                                           

09.00 – 12.00    Soloundervisning for organister på hold af 3 personer  

  (60 min.) ved orgellærerne samt øvetid  

Soloundervisning for sangere på hold af 3 personer (60 min.) 

ved sangpædagogerne og holdundervisning ved sanglærerne 

på hold á 6-8 (90 min.)  

12.00*  Frokostbuffet                         

13.30 – 14.30  Holdundervisning for organister: Gudstjenesteforberedelse 

  og repertoire                                                                                      

13.30 – 15.30   Soloundervisning for sangere på hold á 3 (60 min.) ved 

  sangpædagogerne og holdundervisning ved sanglærerne på 

  hold á 6-8 (90 min.)                                                      

15.45 – 16.30   Korsang for alle ved organist Hans Chr. Hein                      

16.45  Afspænding ved sangpædagogerne                     

17.30*  Aftensang i Klosterkirken                               

18.00*       Middag                             

19.30  Sangaften omkring 19. udgave af Højskolesangbogen 

   

Tirsdag den 29. juni 

09.00 – 12.00 Undervisning som mandag formiddag                                                        

13.30– 14.30 Gudstjenesteforberedelse og repertoire for organister                              

13.30 – 15.30 Undervisning for sangere ifølge detailplan                          

15.45 – 16.30 Korsang for alle                    



16.45 – 17.20 Afspænding ved sangpædagogerne  

19.30 salmedigteraften. 

  

Onsdag den 30. juni 

09.00 – 12.00 Undervisning i interessegruppe: 

  1. Oplæsning, deklamation og tale   

 2. Samarbejdet mellem organist og sanger - eller 

 3. Ensemblesang     

13.00 – 17.15 Ekskursion til Christiansfeld            

20.00  Koncert i Toftlund Kirke ved kursuslærerne 

 

Torsdag den 1. juli 

09.00 – 12.00 Som mandag formiddag 

13.30 – 14.30 Gudstjenesteforberedelse og repertoire for organister  

13.30 – 15.30 Undervisning for sangere  

15.45 – 16.30 Korsang for alle 

17.30  Aftensang i Klosterkirken, herunder opførelse af korsatser 

19.30 Foredragsaften 

 

Fredag den 2. juli 

09.00 – 12.00 Som mandag formiddag 

13.30 – 14.30 Gudstjenesteforberedelse og repertoire for organister 

13.30 – 15.30 Undervisning for sangere  

20.00  Afslutningsaften med indslag fra deltagerne 

Lørdag den 3. juli 

07.45 – 08.30 Morgenmad 

  - derefter afrejse 

 

De med * mærkede tider er faste under hele kurset! 

Holdinddeling og undervisningsplan for både sangere og organister præsenteres ved 

kursets begyndelse.                  

Organisterne kan tildeles øvetider ved de orgler, der står til rådighed på 

kirkemusikskolen og i omegnen.                      

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 

  
 

 

 

 



 

 

 

Lærere på kurset: Sangpædagog Tinebeth Hartkopf, Løgumkloster 

  Sangpædagog Bente Valentin Jørgensen, Børkop 

  Sangpædagog Annette Schiøtz, Nykøbing S. 

  Sanglærer: Musiker Aksel Krogslund Olesen, Løgumkloster  

Organist Lise-Lotte Kristensen, Aabenraa  

  Organist, rektor Hans Christian Hein, Løgumkloster 

Kursusleder:  Hans Chr. Hein, rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole 

Kursussted: Løgumkloster Højskole, Brorsonsvej 2, 6240 Løgumkloster 

Praktiske oplysninger: 

Kursuspris kr. 5.400,- pr. person ved overnatning på enkeltværelse. Pris pr. person 

ved overnatning i dobbeltværelse kr. 5.100,-.                                               

Prisen omfatter kursus med fuldpension, sengelinned, håndklæder og 

alle programsatte arrangementer. 

Tilmelding  sker på kirkeskolens hjemmeside: www.kirkemusikskole.dk ved at gå 

ind under ”kurser”,  finde kirkemusikkurset samt ansøge.                 

På registreringssiden skal du angive sang eller orgel, ønske om 

enkelt/dobbeltværelse, samt evt. lærerønske (kan dog ikke 

nødvendigvis imødekommes!)  + evt. særlige hensyn vedr. kost.                         

Betaling    Kursusprisen skal betales senest 5 dage efter tilsendelse af mail med 

information om betalingen 

Kurset gennemføres ved min. 35 tilmeldte pr. 21. maj 2021.  

Efter tilmeldingsfristens udløb d. 21. maj er tilmeldingen bindende, og der 

opkræves fuld betaling.  Ved dokumenteret sygdom (lægeerklæring) 

inden 1. kursusdag kan halvdelen af kursusprisen refunderes.                                           

Værelserne er udstyret med håndvask. Der er badeværelser lige overfor eller ved 

siden af værelserne. Medbring evt. badekåbe.                             

Teleslynge forefindes på højskolens foredragssal.  

Spørgsmål/yderligere oplysninger kan ske ved henvendelse til Løgumkloster 

Kirkemusikskole tlf. 7474 4070 / mail: LKMS@KM.DK  / Vestergade 9-

13, 6240 Løgumkloster  
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